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25. ULUSLARARASI
iSTANBUL
MÜZiK FESTiVALi

JUNE 15 HAZIRAN- JULY 8 TEMMUZ 1997

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali,
Avrupa Festivaller Birlil!i üyesidir.
The lncernacionallscanbul Music Festival is a
member of che European Fescivals Associacion.

Programda del!işiklik hakkı saklıdır.
Programmes subject co alteracion.

?5th INTERNATIONAL
ISTANBUL
MUSIC FESTIVAL
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ISTANBU L KÜ LTÜR VE SANAT VAKFI
25.

Yılı Kutlarken

Tiyatro Festivali programına, Türk (ödenekli ve özel)

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok

ve yabancı tiyatro toplulukları en iyi örneklerle

kentinde yılın belirli dönemlerinde yapılmakta olan ve

katılmakta ve bu gösteriler izleyicilerin büyük ilgisini

çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir

çekmektedir. 9. Uluslararası Istanbul Tiyatro

benzerinin, Avrupa ve Asya arasında tarih boyunca

Festivali 19 Mayıs - 3 Haziran 1997 tarihleri arasında

bir köprü olan Istanbul gibi bir metropolde de

düzenlenmiştir.

yapılmasını düşleyen bir sanayici olan Dr. Nejat

Daha önceki yıllarda Uluslararası Istanbul Festivali

F. Eczacıbaşı'nın önderli�inde, ondört fırma

programlarının bir bölümü olarak düzenlenen plastik

yöneticisinin de katılımıyla, 1973 yılında kuruldu. lık

sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve uluslararası

Istanbul Festivali, Cumhuriyetin SO yılının kutlandı�ı

sergilere 1987 yılında son verilmiş ve bu tarihten

1973 yılında, IS Haziran ile IS Temmuz arasında

itibaren ça�daş sanattaki son akımların sergilendi�i

gerçekleştirildi.

Istanbul Bienali, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın

Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile

dördüncü uluslararası nitelikteki faaliyeti olarak

birlikte tüm ulusların müzik (orkestra kanserleri,

başlatılmıştır. S. Uluslararası Istanbul Bienali 4 Ekim -

oda müzi�i. resitaller ve geleneksel müzik), klasik

9 Kasım 1997 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

bale ve ça�daş dans, opera, folklor, caz/pop, tiyatro,

1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul

sinema ve plastik sanatlar dallarındaki yaratıcılıklarının

Festivali programı kapsamında özel bir bölüm Caz

en iyi örneklerine programlarında yer vermeyi amaç

Müzi�i'ne ayrılmıştır. Bugüne de�in Keith Jarrett, Ray

edinmiştir. Kuruluşundan bu yana her yıl ortalama SO

Charles, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Jan Garbarek,

gösteriye yer veren Istanbul Festivali, programının

Modern jazz Quartet, Manhattan Transfer, Ornette

niteli�i ve çeşitlili�iyle, sayısı yıldan yıla artan bir

Coleman, Wynton Marsalis, David Sanborn gibi Caz

izleyici kitlesine ulaşmıştır. Kuruluş amacına

dünyasının önde gelen grupları ve caz ustaları

ulaştı�ının bir göstergesi ise, kuruluşundan beş yıl

Festival'e katılmıştır. Son yıllarda caz izleyicisinin

sonra ve ilk başvurusunda ( 1977) Avrupa'nın en

1OO.OOO'i aşması, bu konserlerin ayrı bir Festival

önemli festivallerinin üyesi oldu�u Avrupa Festivalleri

olarak de�erlendirilmesini zorunlu kılmıştır. 1994

Birli�i'ne kabul edilmesidir. 2S. Uluslararası Istanbul

yılında Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla Uluslararası

Müzik Festivali IS Haziran - 8 Temmuz 1997 tarihleri

Istanbul Caz Festivali ba�ımsız bir etkinlik olarak

arasında gerçekleştirilecektir.

düzenlenmeye başlanmıştır. 4. Uluslararası Istanbul

Film gösterileri, Uluslararası Istanbul Festivali

Caz Festivali 7 - 19 Temmuz 1997 tarihleri arasında

programına ilk kez 1981 yılında alınmıştır.

düzenlenecektir.

Izleyicilerden gördü� ilgi üzerine, film gösterileri

Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından sonra

1984'ten başlayarak Istanbul Festivali'nden ayrı bir

programını klasik müzik, bale, opera ve geleneksel

döneme, Nisan ayına kaydırılmış ve 198S'te Festival

müzik dallarında yo�unlaştıran Uluslararası Istanbul

programında, ilk kez biri "Uluslararası" di�eri "Ulusal"

Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik Festivali

olmak üzere iki yarışmalı bölüme yer verilmiştir. Yıllar

olarak de�iştirilmiştir.

içerisinde sürekli bir gelişme gösteren Film Festivali,

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 1992 yılında

1989 yılı başında, dünya film festivallerinin

UNESCO'nun bir yan kuruluşu olan "lnstitut

koordinasyonunu üstlenen FIAPF (Federation

International de Promotion et de Prestige" tarafından

lnternationale des Associations des Producteurs de

''Trophee lnternationale des Arts et de la Culture"

Films 1 Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri

ödülünü almıştır.

Federasyonu) tarafından "Özel Konulu, Yarışmalı

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın girişimleriyle

Festival" olarak tanınmıştır. 16. Uluslararası Istanbul

başlatılan ve 27 Kasım 199S'te temeli atılan Istanbul

Film Festivali 29 Mart - 13 Nisan 1997 tarihleri

Kültür ve Kongre Merkezi'nin, 2000'1i yılların

arasında düzenlenmiştir.

başında tamamlanması beklenmektedir. Böylece

Uluslararası Istanbul Festivali programının bir

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, toplam S400 kişilik

bölümünü oluşturan Tiyatro gösterileri, 1989

kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ve en nitelikli

yılından beri Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın

kültür ve kongre merkezini de lstanbul'a

üçüncü sürekli faaliyeti olarak gerçekleştirilmektedir.

kazandıracaktır.

Istanbul'da tiyatro sezonunun sona ermesinden
sonra, Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul

İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
Celebrating its 25th year

interest. The 9th International İstanbul Theatre

The İstanbul Foundation for Culture and Arts was

Festival cook place 19 May - 3 June 1997.

founded in 1973 under the leadership of Dr. Nejat

In 1987 the various national and international

F. Eczacıbaşı, who had conceived the idea of a festival

exhibitions in the field of visual arts, formerly arranged

of the ares, similar to those held annually at certain

as part of the International İstanbul Festival

times of the year in a number of European cities, to be

programme, were discontinued, to be replaced by the

held in İstanbul, a metropolis that for centuries had

İstanbul Biennial, the fourth international activity of

formed a bridge between Europe and Asia. Thus, the

the İstanbul Foundation for Culture and Arts,

1st İstanbul Festival will be held from 15 June to

comprising of exhibitions devoted to the latest trends

15 July 1973, on the 50th anniversary of the

in contemporary art. The 5th International İstanbul

foundation of the Republic of Turkey.

Biennial will take place 4 October - 9 November 1997.

From its first inception the İstanbul Festival has aimed

Beginning from 1986, a special seetion was dedicated

at including in its programmes the finest examples of

to jazz within the International İstanbul Festival. Since

artistic creativity in the fields of music (orchestral

then the Festival hosted renowned groups and masters

concerts, chamber music, recitals and traditional

of jazz, such as Keith Jarrett, Ray Charles, Miles Davis,

Turkish music), classical ballee and contemporary

Dizzy Gillespie, Jan Garbarek, Modern Jazz Quartet,

dance, opera, folklore, jazz/pop, cinema, drama and

Manhattan Transfer, Omeete Coleman, Wynton

visual arts from both Turkey and abroad, as well as

Marsalis, David Sanbom and many others. In the last

seminars, conferences and lectures. Each year, since the

years, a jazz audience exceeding 100.000 was attracted

year of its foundation, the International İstanbul

and enabled the event to gain an independent identity.

Festival programme has included an average of fifty

Thus, in 1994 the Board of the Foundation decided to

events designed to appeal to a great variety of tastes,

organise the event as a separate activity. The 4ch

resulring in a steady annual increase in attendance

International İstanbul Jazz Festival will be held in

figures. lt succeeded in achieving the high standards of

7- 19 July 1997.

quality it has set itself, and this is proved by its

With the announcement of a separate Jazz Festival, the

acceptance in 1977 as a member of the European

name of the International İstanbul Festival was

Festivals Association. The 25th International İstanbul

changed to International İstanbul Music Festival which

Music Festival will be held 15 June- 8 July 1997.

will carry on ics activities as a specialised festival of

Film screenings were first included in the International

classical music, ballet, opera and cradicional music.

İstanbul Festival programme in 1981. From 1984

In 1992, the Foundation was awarded the "Trophee

onwards the Film Festival has taken place in April,

lnternacionale des Ares et de la Culture" by lnstitut

quite independently of the International İstanbul

International de Promotion et de Prestige of UNESCO.

Festival, and in 1985 a national and an international

In 1986 the Foundation iniciared a project that will

competition were included in its programme.

furnish İstanbul with a contemporary culcure and

International İstanbul Film Festival, which developed

congress centre located on a 66-acre site at che districc

continuously, was officially recognised by FIAPF

of Ayazağa. The ground breaking ceremony of the

(Federation lnternationale des Associations des

İstanbul Culcure and Congress Centre was held on

Producteurs de Films) as a "Competitive, Specialised

27 November 1995. The project iniciared by IFCA will

Festival" at the beginning of 1989. The 15th

be completed in the early 2000's and furnish İstanbul

International İstanbul Film Festival cook place

with a culture and congress centre with a total seat

29 March - 13 April 1997.

capacity of 5400.

The theatrical contribution, which had originally
formed one branch of the International İstanbul
Festival, was re-organised in 1989 as the third regular
activity of the İstanbul Foundation for Culture and
Arts. The International İstanbul Theatre Festival is
held in May, immediately after the end of the İstanbul
theatre season, with a programme comprising the finest
examples of the works of both foreign and Turkish
theatre companies, and has aroused great public
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Yardımcı Hizmetler
Services

HASAN SAYAN
AZMI AKSUN
ADEM KALAÇ
SÜLEYMAN ÖZTÜRK

TEŞEKKÜR

ACKNOWLEDGE MENTS

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı,

25. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık,
kurum ve kişilere teşekkür eder.
The lscanbul Foundation for Culrure and Ares would like
ro rhank rhe following Minisrries, insrirurions, companies
and individuals for che generous support rhey have given
rhe 2 5 rh International Istanbul Music Festival.

Sayın lsmail Kahraman, Kültür Bakanı
Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı
Dış Tanıtım Başmüşavirli�i
Dışişleri Bakanlı�ı Kültür Işleri Genel Müdürlü�
Dışişleri Bakanlı�ı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlü�ü
Gümrükler Genel Müdürlü�ü
IETT Genel Müdürlü�
Kültür Bakanlı�ı Müsteşarlı�ı
Kültür Bakanlı�ı Müsteşar Yardımcılıkları
Kültür Bakanlı�ı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlü�
Kültür Bakanlı�ı Kültür Merkezleri Daire Başkanlı�ı
Türk Hava Yolları Genel Müdürlü� (Atilla Çelebi)
T.C. TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlı�ı
Türkiye Elektrik Kurumu
TRT Genel Müdürlü�
Istanbul Valili�i
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı�ı
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire Başkanlı�ı
Beyo�lu Belediye Başkanlı�ı
Eminönü Belediye Başkanlı�ı
Kadıköy Belediye Başkanlı�ı
Aktif D�ıtım (Yusuf Köse)
Alpha Graphics (Hasan Tümerkan)
Altınçizme Elektronik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti.
Ann Uysal
Art Video Productions (Dofan Olguner)
Aslı Badur Saniıman
Aslı Başgöz
Atatürk Hava Limanı Giriş Gümrük Müdürlü�
Atatürk Hava Limanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlü�ü
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlü�ü. Istanbul (Kemal Babuşcu)
Ateş Ith. lhr. Müşavirlik Ltd. Şti. (Cem Ertaş)
Atilla Aksoy
Atv
Avusturya Başkonsolu� Kültür Ofisi (Dr. Erwin Ludus)
Avusturya Hava Yolları- Ali Kırgız/Terry Patpat
Ayasofya Müzesi Müdürlü�ü (Veli Yenisofancı)
BEK Tasarım
British Airways (Arzu Tüke, Şebnem Berkol)
The British Council, Istanbul (Martin Fryer)
BetOI Mardin
Bilgin Peremeci
Bülent Erkmen
Cavit Gürpınar ve Ekibi
Cemal Mutver
Cumhuriyet Gazetesi
Çakır Ka�ıtçılık, Nakliyat San. Ltd. Şti. (Ali - lbrahim Çakır)
Do�n Tekeli
Do�ş Ses, Müzik, Işık Hizmetleri Ltd. Şti.
Duran Ofset (Oktay Duran)
Emre Çıkıncıo�lu
Prof. Ercümend Berker
Prof. Ersin Onay
Esat Berksan
Fatih Özgüven
Favori Multimedya (Hakan Alacahanlı)
Ferhat Karakaya ve Ekibi
Fida Film
Gazete Pazar
Geyvan McMillen
Gökhan Urulu ve Ekibi

Güler Nakliyat (Saim Güler)
Hürriyet Gazetesi
Prof. llhan Usmanbaş
Imaj TV Yapım Ltd. Şti. (Cemal Noyan)
lnterpan Reklamcılık (Mustafa llbak- lbrahim Akman)
lrkin Aktüze
Istanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlü�
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlü�ü
Istanbul Filarmoni Derne�i
Istanbul Gümrükler Baş Müdürlü�ü
ltalyan Kültür Merkezi, Istanbul (Adelia Rispoli)
Sir John Tooley
Kanal D
Kerem Kurdo�lu
Leyla Gencer, Devlet Sanatçısı
Link Multimedya (Cüneyt Birol-Gül Ergüven)
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı (Sinan Bilse#)
Magic Tanıtım ve Iletişim A.Ş. (Ayhan Tezcan)
Mahmut Karaman ve Ekibi
The Marmara Istanbul (Bülent Şenses-Neslihan Mesutotfu)
Mas Matbaacılık A.Ş. (Lokman Şahin-Cenap Kangöz)
Megatrails
Mehmet Demirel
Mehmet Sayan ve Ekibi
Mepa (Cem Apo)
Milliyet Gazetesi
Mimeray (Erol Afakay)
Muhtecim Tuncer ve Ekibi
Mustafa Akalın, Kültür Bakanlı�ı Müsteşar Yard.
Nadir Bekar
Nedim Öztürk, Turizm Bakanlı�ı Müsteşarı
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı
Neslihan Gücüm
Netvvise (Ipek Cem)
Ntv
Number 1 TV
O�uz Yaşargil
Oto Basımevi (Asım Mandacı)
Paul McMillen
Promoshop (Sedat Altun)
Radikal
Reklamiş (Mehmet Süzen)
Doç. Rengim Gökmen
Rıdvan Kaya
Rıfat Öktem
RPM Radar
Sabah Gazetesi
Sacit Basmacı
Sadık Karamustafa
Serdar Elektrik
Sezai Altunbek
See U Free Cards (Aykut Altın)
Show TV
Smartel (Sibel - Atı(Tezerten)
Star TV
Suna Ma�ra
Superonline
Tekor Ltd. (llkhan Çetinsü)
The Marmara (Bülent Şenses, Neslihan Mesutoglu)
THY Genel Müdür Yardımcıları: Gürol Yüksel-Müjdat Yücel
THY Charter Müdürlü� (Selim Soyer)
THY Harbiye Saaş Başkan Yardımcılı� (Serdar Gürpınar - Özlem Gürses)
Tipograf (Osman Tülü)
Türek-Turizm, Taşımacılık, Otomotiv
San. ve Tic. Ltd. Şti. (Sema Çubukçu)
Yeni Yüzyıl Gazetesi
Yeşim Demir
Yurdaer Acar
Yurdaer Altıntaş
Yurdagül Altınöz

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
25. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek sa�layan
Kurumsal Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike to thank the
Corporate Sponsors whose generous
conrriburions have made the
25th International İstanbul Music Festival possible.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
25. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesinde büyük destek sa�layan
Festival Spansoru'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the
Festival Sponsor whose generous
comribution has made the
25th International İstanbul Music Festival possible.

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
25. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesine katkılarıyla
en büyük destegi veren aşagıdaki kurumlara
özellikle teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
would !ike to express its special thanks to the
following institutions and companies for the importam
comribution they have made to the
25th International İstanbul Music Festival.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
25. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesinde destek saılayan
Gösteri Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
would !ike to thank its Performance Spansors
for the important contribution
they have made to the
25th International İstanbul Music Festival.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1 997 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne
destek olan Basın Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culcure and Ares
would !ike co chank ics
Press Sponsors for providing
complimencary announcemencs of
che 1997 İstanbul Fescivals.

Cumhuriyet

� Milliyat
RADiKAL

YENtYüZYil

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1 997 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İ stanbul Foundation for Culture and Arrs
would !ike ro thank i ts
Television Spansors for providing
compli menrary announcemenrs of
the 1 99 7 İs tanbul Festivals.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1 997 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
radyo kuruluşlarına teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike to thank
the following radio stations for providing
free air time for the announcements of the
1997 İstanbul Festivals.

AÇIK RADYO

ENERJI FM

NUMBER ONE FM

RADYO D

RADYO FOREKS

RADYO 2019

istanbul Festivalleri
Internet'te
•

ABD http://www.istfest.org
T Ü R Ki YE http://www.istfest-tr.org
E-mail: film.fest@istfest-tr.org
theatre.fest@istfest-tr.org
music.fest@istfest-tr.org
jazz.fest@istfest-tr.org
ist.biennial@istfest-tr.org
press.pr@istfest-tr.org

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Internet sayfalarını hazırlayan NETWISE'a ve
sa�ladı�ı Internet hizmetleri için SUPERONLINE'a
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike to thank
NETWISE as the Web Page designer and
SUPERONLINE as the Internet Service Provider.
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MARMARA isTANBUL,

25. ULUSLARARASI i STANBUL MÜZiK FESTi VALi'NiN
KURUMSAL SPDNSDRLARINDAN
BiRi OLMAKTAN ONUR DUYAR.

'THE ARTS SUPPORT CIVILIZATION AND
CIVILIZATION SUPPORTS HU MANITY"

THE MARMARA ISTANBUL
IS PROUD TO BE ONE OF
THE CORPORATE SPONSORS OF THE
25TH INTERNATIONA L ISTANSf,JL. MU8fC
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Müzik, tüm sanat dallan gibi insaniann yaşam kalitesini geliştirir,
ortak umutlan dile getirir.
Daha güzel yaşanacak bir dünya amaçlayan ve sanatla dost olmayı
bir yaşam felsefesi kabul eden Renault, İstanbul Festivalleri
"Kurumsal Sponsoru" olarak müzik sanatına da destek veriyor.

RENAULT

Müthiş bir orkestrasyon!

WORLDW/DE EXPRESS

Sözünüz= Sözümüz

Her gün büyük bir ilgi ve güvenle izlenen Sabah,
özellikle çevresini etkileyen, yenilikleri takip eden ve
toplumda kamuoyu lideri olarak tanımlanan kişiler
tarafından en çok okunan gazete konumundadır.
Sabah'ın, toplumu çok yakından ilgilendiren, politik,
sosyal, ekonomik ve uluslararası konulara; daima
ısrarlı ve yansız bir yaklaşımla açıklık getirdiğini
herkes biliyor ve onu okuyor.

"Türkiye' nin en iyi gazetesi..."

•

Işte,
Yeni "Yı

··_
.....

İşte sizin gazeteniz.
Genç, kentli, kültürlü, çok farklı.
Bakış açısı geniş.
Görsel yapısı
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''Türkiye'nin en kaliteli gazetesi..."
(")Cuma günü Cep TY, Cumartesi günü IQ Club, Pazar günü Cafe Pazar elderiyle birlikte.
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Müziğe o kadar önem veriyoruz ki... Bu yüzden bir kültür gazetesi çıkardıkı

dizi,

eğlenee,

tar,
olarak bunun

Doğruyu yans1tmay1 amaçlayan sorumlu
herkesin beğenisini
habe
·

San
•

•

er1ne
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kat

ulunmaktan
onur duyar.

SONSUZ
TESEKKURLER
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İki yıl gibi kısa bir sürede sizlerin gösterdigi

olaganüstü ilgi ve destekle tam oniki şehirde;

İstanbulAnkara. İzınjr,Bursa.Kayseri,G.Anten.
Adana.Konya.Antalya.Trabzon.İzmit ve
.Esü,bi['de yayma geçen, enjjOkreklamalan
kanallar arasında altıncı sıraya yükselen ve yeni

yılda yerinde dunnayıp birçok "ilk"lere tekrar

imzasını atmaya hazırlanan bir numaralı kanalıruz,

1997 de kalitesi, müzi� ve çı� açan

prograınlanyla gençlerin bir numaralı kanalı

olmaya devam edecek...

Size 1997 yılında da yine
zevkle izleyebileceğiniz
bir kanal sunmak üzere
kolları sıvadık;
Düzeyli, dinamik ve kaliteli programlar,
gençlerin bir numaralı VJ'leri, sizler

tarafından yılın "Bir Numaralı" seçilen
müzik prograınlan, Dünya gençlerinin

numaralı kanalı MTV ile işbirligirniz ve

bir

TOrkiye'nin bir numaralı sponsorlanyla
1997'de yine birlikteyiz...

KeskeYasaınNumberOne TV ribjolsa
•

Number OneIV.birKaracan - Yelkencl - BagOr!aklıfiıdır

SHOW

TV

SANATlN

YANINDA

Muzık,
ruhını gıdasıdtr...
..

.

Gözlerinizi de
unutmayın.

SHOW
T.V.

TÜR Ki YE'NiN

GÖZBEllGi

Dünya prörniyeri Türkiye-de yap1ld1

•••

•
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AÇIK HAVA EKRANI

MultiMedia, size dünyanın en gelişmiş LED teknolojisi ile
üretilen panosundan sesli ve görüntülü olarak her türlü animasyon,
grafık, video, klip ve canlı yayın yapma olanağı sunuyor.

MultiMedia,

28

m2 'lik

dev

ekranı

ile

İstanbul 'un

en

kalabalık uğrak noktası olan Taksim meydanı 'nda ...
Siz de hergün yüzbinlerce insan ile gözgöze gelmek istiyorsanız

MultiMedia'yı seçin ...
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Hesap açın, altın alın, döviz satın,
fatura ödeyin, kredi başvurusu yapın, hava/e gönderin...
Bankaya gidip yapmanız gereken her şeyi,
bankaya gitmeden yapın.
Telefonla.

lnteraktlr Bankaciiik

ve

lnteraktir Teteron,

T ürkiye'de ve dünyada yalnızca
İş Bankası'nda.

• •

•

•

TURKIVE IŞ BANKASI

Epica,
aslında Magic'in
69. ödülü...

İnsanlık adına,
iletişimin doğru ve etkili kullanımı adına
bir yılda 69 büyük ödül. ..
Bulunan 67 Kayıp İnsan, Kristal Elma ve Epica.
•Epica 96'da kendi kategorisi dışında yanşmasına ragmen Magic,
Kayıplar Otobüsü ile Interactiue & New Media dalındafinalist oldu.

MA6IC

"Açıkhava çarpar"

Enjoy the choreography of harmony and pertection on board Austrian Airlines.
A flight with Austrian Airlines is the best way to get into the mood of the cultural
capital in the heart of Europe. Welcome to Vienna.

AUSTRIAN AIRLINES >ISTANBUL: (O 212) 231 28 44

•

ANKARA: (O 312) 468 11 44

•

IZMIR

:

(O 232) 463 49 60

DlŞARıDA HAYAT VAR.

GöZLE GöRÜLEBiLiR BiR FARK YARATMAK İÇİN
KENTiN EN GÜZEL BILLBOARD YERLERİNİ SiZiN İÇiN SEÇTi K

İNTERPAN

REKLAMClLIK VE HALKLA ILIŞKILER A.Ş.
ELMAOAC CAD. ELMAOAC APT. NO:

12/4 ELMADAG-lSTANBUL

TEL: 232 97 56- 246 14 42

·

FAX: 232 67 23

Güzel istanbul'un kültür ve sanat yaşamına destek
veren küçük bir ayrıntı olmaktan dolayı çok mutluyuz.
'SEE YOU FREE CARD' BiR �L TlN VANDERLEE' KURULUŞUDUR.

�o!Yn��Qn�Bd���
Gayret Sokak 3/2 Gayrettepe istanbul
(90-212) 274 55 40-41 213 27 80-81

İstanbul Kültür ve
Sanat Val<fının
hizmetlerine katkıda
bulunmal<tan gurur
duyuyoruz.

YENiBOSNA,34520 BAHÇELiEVLER/iSTANBUL
TEL: (0212) 551 90 00 FAX: (0212) 551 90 03

1�11FlcJ�J
NA.crzg,tt � JLt
Fruifıive&e
. ..
tY
{;11ArtJrrvtlrl
rr

)

)

Kazancı Yokuşu 64/4
Cihangir 80060 Istanbul

(0212) 244 58 28
244 40 25
� (0212) 249 84 78
\,
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PowerGen plc, the energy company wlth energy.

•

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 Ekim 1993 günü
dünyamızdan ayrıldı.

Dr. Eczacıbaşı, ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlardaki sayısız katkılarının yanı sıra,
Uluslararası İstanbul Festivalleri'ni başlatan
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın da
kurucusuydu.
Giderek bir "veda yapıtı" niteliğini alan

İzlenimler, Umutlar adlı son
çalışmasını, Önsöz'ünde Dr. Nejat F.

Eczacıbaşı şöyle sunmuştu:
"İş yaşamıının ellinci yılını
noktalarken, ömrüm süresince
edindiğim izlenimleri ve geleceğe
dönük umutlar ile beklentileri
yazıya dökmek istedim; genç
kuşaklar bundan belki de
yararlanmak isteyebilirler
diye

.•.

"

Genel Dagıtmı Tekın Yayınevı

YEARSINISTANBUL

Bankers to Corporate Turkey
ABN AMRO Bank, istanbul Branch
inönü Cad.13-17 Taksim Telf.: (90-212) 293

88

02 Fax: (90-212) 249 20 08

Teşekkür ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,
1997 İstanbul Festival Dostları'na
teşekkür eder.

AdnanArduman
EdaArduman
LeylaAtalık
Füsun Berkol
Ömer Berkol
Anahid Bozacıyan
Rıza Oğuz Bozkurt

Special thanks.
The Istanbul Foundation for
Culture and Arts is grateful
to the u1997 Friends of
Istanbul Festivals,.

izabel Büker
Badrik Büker
Nurhan Canik
Ahmet M. Ertegün
Orhan Göymen
Nurcan Güne!
Müjdat Güne!
Servet Harunoğlu
Hümeyra
Tayfun İndirkaş
Dr. Kazım İspahani
Nevra İspahani
Gül Kaya
}ak Kamhi
Tülin Kamhi
Haluk Kaya
Bedros Kazan
Silva Kazan
İlhan Kefeli
Nihai Kefeli
Asım Kocabıyık
Z. Nurhan Kocabıyık
Frank Monstrey
Petra Monstrey
Doğan Tekeli
Nihan Teker
Tuncan Tontaş
Alper Utku
Füsun Üstün
Temiz Üstün
Leyla Pekcan
Tezcan Yaramancı
Mihrinur Yaramancı

ORKESTRALAR- ODA M ÜZiG i- RESiTALLER
ORCHESTRAS - CHAMBER MUSIC - RECITALS
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i STANBUL D EVLET S E N FO N I ORKESTRASI
İSTANBUL STATE SYMPHONY ORCHESTRA
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GUSTAV KUH N

Gustav Kuhn Salzburg'da dogdu,
beş yaşında keman, yedi yaşında da
piyano dersleri almaya başladı.
GUSTAV KUHN, şef conduccor
liseden mezun olduktan sonra
Salzburg ve Viyana Akademileri'nde
AYLA ERDURAN, keman violin
-------1 Wimberger, Overhoff ve
SUNA KAN, keman violin
------1 Swarowsky'den kompozisyon ve
orkestra şefligi egitim i, Salzburg ve
BAHAR BIRICIK, keman violin
--------ı Viyana Üniversiteleri'nde de Schwarz,
Heintel, Revers ve Gastager gibi
hocalarla felsefe, psikoloji ve psiko
patoloji ögrenimi gördü. 1 970 yılında
doktorasını verdi. Bruno Maderna ve
Herbert von Karajan'ın orkestra
şefligi kurslarına katıldı.
Gustav Kuhn şeflik kariyerine
1 970'de Istanbul Devlet Opera ve
Balesi'nde başladı; Hollanda, ltalya,
Almanya ve Viyana'da sürdürdü. lik
çalışmaları arasında 1 977'de Viyana
Devlet Operası'nda "Eiektra",
1 978'de Münih Ulusal Operası'nda
"Cosi fan Tutte", 1 979'de Londra'da
Covent Garden'da "Don Giovanni",
1 980'de Glydebourne' da "Saraydan
Kız Kaçırma", Münih Opera
Festivali'nde "Feuersnot", Salzburg
A. Adnan Saygun ( 1 90 7- 1 99 1 )
Festivali'nde "Figaro'nun Dügünü",
Ayin Raksı, Op.57
1 98 1 'de Chicago'da "Fidelio",
Antonio Vivaldi ( 1 6 78- 1 74 1 )
1 982'de Paris Operası'nda "Cosi fan
3 Keman, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Fa Majör
Tutte", 1 984'de Milano La Scala
Conceno foı 3 Violi ns, Strings and Basso Conrinuo in F Major
Operası'nda "Tannhauser", ltalya'da
(Op.23 No. I - RV 551- P 2 7 8- M 88- F 1/34)
1 986'da Arena di Verona'da "Maskeli
Allegro
Balo" ve 1 987 Rossini Opera
A ndante
A llegro
Festivali'nde "Ermione", 1 989'da
Salzburg Festivali'nde yine "Maskeli
Ara lntermission
Balo", 1 99 1 'de Tokyo'da, Suntery
]ohannes Brahms (I 833 - 1 897)
Senfon i No.!, Do Minör Op.68 Symphony N o . l i n C M i nor, Op.68
Katktlart için MİLLİ PiYANGO iDARESi GENEL M ÜDÜRLÜG Ü 'ne tejekkiir ederiz.
We would !ike to tharık MlLLİ Pir:ANGO İDARESi GENEL M ÜDÜRLÜGÜ for sponsorinJ!.this performance.

Un poco sostenuto-Allegro
A ndante sostenuto
U n poco allegretto e gracioso
A dagio-A llegro non troppo ma con brio-Piit A llegro

15.6.1997, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 21.30
A tatürk Cultural Cenue, Grand Hall, 9.30 pm
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Salonu'nda "Otello" ve 1 992'de
Salzburg Festivali'nde "La Clemenza
di Tito" yer aldı.
Gustav Kuhn 1 974'de Salzburg'ta
"Aieatorische Musik" Enstitüsü'nü
kurdu. 1 983- 1 985 yılları arasında
josef Anton Riedl'in işbirligiyle çagdaş
müzik konserleri verdi. Bern, Bonn,
Roma ve Hacerata Festivali'nde
Genel Müzik Direktörlügü ile
ltalya'daki Montegridolfo
Akademisi'nin başkanligını yaptı.
Viyana Filarmoni, Berlin Filarmoni,
Londra Filarmoni, Londra Senfoni
Orkestrası, Kraliyet Filarmoni ve
Philharmonia (Londra), Fransa Ulusal
Orkestrası, Çek Filarmoni, Viyana
Senfoni, Bamberg Senfoni, Zürih
Tonhall e Orkestrası, Dresden Devlet
Orkestrası, lsrail Filarmoni, NHK
Senfon i (Tokyo), Roma Santa Cecilia,
La Scala Filarmoni, Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino,
Ensemble lntercontemporain'in
yanısıra birçok Avrupa radyo
orkestrasıyla ltalya'daki bütün devlet
orkestralarını yönetti.
Gustav Kuhn 1 986'da Trieste'de
"Uçan Hollandalı", 1 988'de Napeli'de
"Parsifal", Roma'da "Salome",
1 990'da Hacerata Festivali'nde "Cosi
fan Tutte", Teatro Regio Terino'nun
250. yılı kutlamaları kapsamında "Don
Carlos" (ltalyan ve Fransız
versiyonları), 1 99 1 'de Hacerata
Festivali'nde "Don Giovanni",
1 992'de Napeli'de "La Boheme" ve
Hacerata Festivali'nde "Figaro";
1 993'te Tokyo'da "Lo Boheme",
Berlin ve Braunschweig'de Ressini'nin
"Otello"su; 1 994'te Tokyo'da "La
Traviata" ve Montegridolfo'da "La
Serva Padrona"; 1 995'te M ilane'da
"Ariadne auf Naxos", Parma'da
"Capriccio" ve Tokyo'da "Rigoletto"
prodüksiyonlarının yönetmenligini
yaptı.
Gustav Kuhn'un bugüne kadar aldıgı
ödüller arasında Avusturya Televizyon
ve Yayın Kurumu Uluslararası
Orkestra Şefligi Yarışması Birincilik
Ödülü, Mozarteum Vakfı'nın Lilly
Lehmann Ödülü, Salzburg Federal
Bölgesi Max Reinhardt Ödülü, I'Asco
di Verona organizasyonunun verdigi
"Giovanni Zenatello" ödülü, "Lorenzo
il Magnifıco" Floransa Onur Ödülü
bulunmaktadır.

BMG, EMI, CBS, Philips, Capriccio,
Supraphon, Orfeo, Koch/Schwann ve
Coreolan plak şirketleri için birçok
kayıt gerçekleştiren Gustav Kuhn'un
ayrıca, Henschel yayınevince 1 993'de
yayınlanan "Aus Liebe zur Musik" adlı
bir de kitabı vardır.

Macerata Festival and the president at
the "Accademia di Mon tegridolfo",
ltaly. As a conductor he worked w i th
the Vienna P h ilharmonic, the Berlin
Philharmonic, the London
Philharmonic, the London Symphony,
Royal Philharmonic and Philharmon ia
Orchestra, ürehescra National de

• Born in Salzburg, Austria, Gustav

Kuhn started to play the violin at the

France, the Czech Phi lharmonic, the
Vienna Symphony Orchestra,

age of fıve and piano when he was

Bamberg Symphony Orchestra,

seven. After completing his secondary

Tonhalle Ürehescra Zuric h , Dresden

education he studied composition and

State Orchestra, Israel Philharmonic,

orchestral conducting w i th

the NHK Symphony ürehescra

W i m berger, Overhoff and Swarowsky

(Tokyo), Santa Cecilia Rome,

at the academ ies in Salzburg and

Filarmonica della Scala, ürehescra del

Vienna. He also studied phi losophy,

Maggio Musicale Fiorentino,

psychology and pscho-pathology with

Ensemble lntercontemporain, as well

Schwarz, Heintel , Revers ve Gastager at

as numerous European radio orchestras

the U niversities of Salzburg and

and all I ralian s ta te orchestras.

Vienna, and obtained his PhD in 1 970.

Gustav Kuhn has been the d i rector of

Further he participated i n the

the following productions: "Fi iegender

conducting courses of Bruno Maderna

Hollaender" in Triest ( 1 986),

and Herbere von Karajan .

"Parsifal" i n Naples and "Salome" i n

Gustav Kuhn has started his

Rome ( 1 988), "Cosi fan Tutte" at the

conducting career i n 1 970 at the

Macerata Festival and " Don Carlos"

İstanbul State Opera which was

(lralian and French versions) for rhe

fol lowed by the opera houses and

2 5 0rh A n n i versary of rhe Teatro Regio

orchestras in the Netherlands, ltaly,

Torino, "Don Giovann i " ar rhe

Germany and Vienna. He debuted at

Macerara Festival ( 1 99 1 ), "La

the Vienna State Opera with "Elektra"

Boheme" in Naples and " Figaro" ar

( 1 977), Munich National Theatre with

rhe Macerara Festival ( 1 992); "La

"Cosi fan Tutte" ( 1 97 8), Covent

Boheme" in Tokyo, Ross i n i 's "Orello"

Garden, London w i th "Don Giovann i "

i n Berlin and Braunschweig ( 1 993 );

( 1 979); Glydebourne with "Die

"La Traviara" i n Tokyo and "La Serva

Entführung aus dem Serai l " , Munich

Padrona" in Montegridolfo ( 1 994);

Opera Festival with " Feuersnot" and

"Ariadne auf Naxos" in Milan,

Salzburg Festival with "Le Nozze di

"Capriccio" i n Parma and Rigolerto"

Figaro"(all i n 1 980), Chicago, USA,

i n Tokyo ( 1 99 5 ) .

w i th "Fidelio" ( 1 98 1 ), Grand Opera,

H i s awards include Firsr Prize a r the

Paris with "Cosi fan Tutte" ( 1 982), La

I n ternational Conducring Contesr of

Scala, M i lan , with "Tannhauser"

the ORF (Ausrrian Television and

( 1 984), Arena di Verona w i th "Un

Broadcasring Corp.), Lilly Lehmann

Ballo i n Maschera" ( 1 986), the Rossini

Meda! of the Mozarteum Foundation,

Opera Festival w i th "Ermione" ( 1 987)

Max Reinhardr Meda! of the Federal

and Suntory Hall, Tokyo with "Otello"

Country of Salzburg, The "Giovanni

( 1 99 1 ). He returned at the Salzburg

Zenarello" Prize, given by the

Festival in 1 989 with " U n Ballo

organisation l'Asco d i Verona and rhf
"Lorenzo il Magnifıco" the Senator of

Maschera" and again in 1 992 w i th "La
Clemenza d i Tito".

honours award, Florence.

In 1 97 4 , Gustav Kuh n founded the

Gusrav Kuhn has made many

"Aleatorische Musik" Institut i n

recordings wirh BMG, EMI, CBS,

Salzburg. From 1 98 3 t o 1 98 5 he

Philips, Capriccio, Supraphon, Orfeo,

organized and conducted

Koch/Schwann and Coreolan. H e has

contemporary concerts in collaboration

wrinen a book entirled "Aus Liebe zur

w ith Josef Anton Riedl. During the

Musik" which was published by

same period he acted as general music

Henschel Verlag Berlin in 1 99 3 .

d i rector i n Bern , Bon n , Rome and the
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AYLA ERDURAN
Devlet Sanatçısı State Artist
Istanbul'da dogan ve keman
e�itimine dört yaşında başlayan Ayla
Erduran, ilk resitalini on yaşında
verdi. Paris Ulusal Konservatuvarı'nda
Rene Senedetti ile dört yıl çalıştı,
daha sonra New York'ta Ivan
Galamian ve Zino Francescatti'nin,
Moskova'da da David Oystrah'ın
ö�rencisi oldu. 1 957'de Uluslararası
Wieniawski Yarışması'nı kazandı ve
Polanya'da plaklar doldurdu.
ABD, Kanada, Güney Amerika,
Ingiltere, Rusya, Almanya, lsviçre,
Hollanda ve Finlandiya'da konserler
verdi; Ernest Ansermet, Gennadi
Rozdestvenski, Karel Ancerl, Paul
Kletzki, Michel Plasson, Armin Jordan
gibi şefierin yönetti�i londra Senfoni,
Suisse Romande, Çek Filarmoni,
Berlin (RIAS) Radyo Senfoni
orkestraları eşli�inde çaldı. Yehudi
Menuhin, Henryk Szering, Andre
Navarra, lgor Oystrah ve Yictor
Pikayzen ile konserler verdi. 1 958'de
Brüksel'de Belçika Kraliçesi
Elizabeth'in hazır bulundu�u konserde
Ulvi Cemal Erkin'in keman
konçertosunun Avrupa'da ilk çalınışını
bestecinin yönetiminde gerçekleştirdi.
Ayrıca Elgar'ın keman konçertosunu
Türkiye'de ilk kez seslendirdi.
1 979-84 yılları arasında lozan
Konservatuvarı'nın virtüozluk
sınıfında ders veren Ayla Erdur'an,
1 984'de Carlos Paita yönetimindeki
londra Filarmoni Orkestrası ile
Brahms'ın keman konçertosunun plak
kaydını yaptı. 1 97 1 'de "Devlet
Sanatçısı" ünvanı verilen sanatçı
•

ayrıca Harriet Cohen Madalyası,
Polonya Hükümeti Üstün Başarı
Madalyası ile Alman Hükümeti
Beethoven Madalyası sahibidir.
Ayla Erduran'ın Bach, Mozart ve
Beethoven gibi klasikierin yanısıra
Bartok, Prokofıef ve Szymanowski
gibi ça�daş bestecileri kapsayan geniş
repertuarı içinde Adnan Saygun, Ulvi
Cemal Erkin, Bülent Tarcan ve Çetin
Işıközlü dahil birçok Türk bestecisinin
eseri de yer almaktadır.

Artise of Turkey" and her other awards
include the Harrier Cohen Meda! , the
High Merir Meda! of rhe Polish
Government and the Beerhoven Meda!
from rhe German Govern menr.
Ayla Ecduran has an exrensive
repertoire ranging from the works of
Bach, Mozart and Beerhoven to those of
contemporary compasers such as
Bartok, Prokofıev and Szymanowski as
well as works by leading Turkish
compasers such as Adnan Saygun, Ulvi
Cemal Erkin, Bülent Tarcan and Çetin

• Ayla Erduran was born in İstanbul.

lşıközlü.

She started her violin studies at the age

of four and gave her fırsr public recital
when she was only ren years old. The
same year, she was admi rred to the
Paris National Conservatory where she
srudied under Rene Benedeni for four
years. Afrer graduarion, she continued
her studies in New York for fıve years
wirh Ivan Galamian and Zino
Francescarri, and larer w i rh David
Oisrrakh in Moscow. Afrer receiving an
award ar the International Wieniawski
Comperirion in 195 7 , she made some
recordings i n Poland.
Ayla Erduran has given concerts and
made tours i n many countries
including the USA, Canada, South
America, England, Russia, Germany,
Swirzerland, Holland and Finland, and
performed wirh prominent orchesrras
!ike the London Symphony, Suisse
Romande, Czech Philharmonic, Berlin
(RIAS) Radio Symphony Orchesrras
under such conductors as Ernesr
Ansermer, Gennadi Rozhdestvensky,
Kare! Ancerl, Paul Kletzki, Michel
Plasson and Armi n Jordan. She has also
given concerts w i t h Yehudi Menuhin,
Henryk Szering, Andre Navarra, Igor
Oisrrakh and Victor Pikaizen. She also
gave the fırsr European performance of
Ulvi Cemal Erkin's Violin Concerto in
1958 i n B russels, conducted by rhe
composer h imself, i n the presence of
Queen Elizabeth of Belgium. She also
gave the fırst performance i n Turkey of
Elgar's Violin Concerto. Between
1979-84, she raughr the Virtuosiry
Class of the Lausanne Conservatory in
Swirzerland. I n 1984, she recorded the
Brahms Violin Concerto with the
London Philharmonic ürehescra
conducted by Carlos Paita.
I n 197 1, she received rhe tirle "Srare

SUNA KAN
Devlet Sanatçısı

State Artise

• Keman e�itimine beş yaşında
başlayan Suna Kan, Ankara'da Walter
Gerhard, lzzet Albayrak ve licco
Amar'dan ders aldı. Dokuz yaşında
verdi�i ilk orkestra konserinde
Mozart'ın beşinci keman
konçertosunu seslendirdi. 1 948'de
çıkan özel ldil Biret-Suna Kan
yasasıyla Fransa'ya gönderildi ve Paris
Konservatuvarı'nda Gabriel
Bouillon'un ö�rencisi oldu. 1 952'de
konservatuvarı birineilikle bitirdi.
1 954 Cenevre, 1 955 Viotti, 1 959 .
Münih uluslararası yarışmalarında
madalya ve ödüller aldı; 1 957
Marguerite long-Jacques Thibaud
uluslararası yarışmasında Paris Kenti
Ödülü'nü kazandı.
Bugüne kadar yurtiçinde ve dünyanın
çeşitli sanat merkezlerinde sayısız
konserler veren Suna Kan, Pierre
Fournier, Andre Navarra, Yehudi
Menuhin, lstvan Kertez, Zubin Mehta
gibi sanatçılada los Angeles ve
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Moskova Filarmoni, Londra Senfoni
ve Salzburg Mozarteuro gibi
orkestraların eşli�inde çaldı.
1 97 1 'de "Devlet Sanatçısı" ünvanı
verilen Suna Kan, 1 977-86 yılları
arasında da Ankara Oda Orkestrası
konsertmaysterli�i ve solistli�ini yaptı.
Prof. Suna Kan, Cumhurbaşkanlı�ı
Senfoni Orkestrası'nın daimi solisti ve
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi'nde ö�retim
üyesidir.
• Suna Kan started co study violin at
the age of fıve and continued her

education in Ankara with Walter
Gerhard, İzzet Albayrak and Licco
Amar. She gave her fırst public arehestea
concert at the age of n ine, performing
Mozart's Violin Concerto No. 5 . In
ı 948, by a law specially passed in her
name (the İdil Biret-Suna Kan Law) she
was sene co Paris, where she studied at
the Paris Conservacory with Gabriel

Yenyarnin Varşavsky ile sürdürdü.
Istanbul, lzmir ve Çukurova Devlet
Senfoni Orkestraları eşli�inde çaldı.
23. Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali Genç Solistler Dizisi'nde
resital verdi. Yüksek Lisans e�itimini
aynı konservatuvarda Yenyarnin
Varşavsky ile sürdürmektedir.

Bouillon. In ı 952 she graduated from
the Conservatory with a fırst prize. She
was awarded several prizes at the Geneva

• Bom i n 1 97 3 in İstanbul, Bahar

( 1 954), Viotti ( 1 955), and Munich

Giray Rasenfos ar the İstanbul

Biricik started co study the violin wirh

( 1 959) international competitions. In

U niversity Srare Conservacory in ı 984

1 95 7 she won the Ci ty of Paris Award at

and conti nued wirh Yenyarnin

the Marguerite Long-Jacques Thibaud

Varşavsky. She played with the

International Competition.

İstanbul, İzmir and Çukurova State

Suna Kan has given recitals in many

Symphony ürchestras and perfomed in

major concert halis worldwide as well as

the ı 995 Young Soloists Series at the

in Turkey. The Los Angeles and Moscow

İstanbul International Music Festival.

Phiharmonic ürchestras, London

She cominues her studies at the same

Symphony, Salzburg Mozarteuro

Conservacory i n the Master class w i rh

ürchestra, Pierre Fournier, Andre

Yenyarnin Varşavsky.

Navarra, Yehudi Menuhin, Isevan
Kertez and Zubin Mehra are some of the
disringuished orchestras and artists with
whom she has performed.
Prof. Suna Kan, who received the ri de
of "State Artise of Turkey" i n 1 97 ı ,
was the leader and the soloist of the
Ankara Chamber Ürehescra from ı 977
co ı 986. She is a permanenr soloist
with the Presidential Symphony
ürehescra and also Professor ar Bilkent
University, Faculry of Music and Srage
Arts.

BAHAR BIRICI K
1 973'de Istanbul'da do�n Bahar
Biricik, 1 984'de l .ü. Devlet
Konservatuvarı'nda Giray Rasenfos
ile başladı�ı keman e�itimini

•

lSTAN BUL DEVLET
SENFONI O RKESTRASI
İSTANBUL STATE
SYMPHONY ORCHESTRA

Istanbul'un müzik yaşamında
önemli bir yeri olan ve 1 945'de
besteci Cemal Reşit Rey'in
yönetiminde kurulan Istanbul
Belediyesi Şehir Orkestrası, 1 972'de
Kültür Bakanlı�ı'na ba�lanarak
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası
adını aldı. Kadrosu, orkestra şefi Prof.
G. E. Lessing ve müdür Mükerrem
Berk döneminde, kısa zamanda
tamamlanarak düzenli konserler
vermesi s�andı. Daha sonraki
yıllarda yurtiçi turnelerin yanısıra
Istanbul, Ankara, Bratislava ve Patras
•

festivalierindeki konserler
gerçekleştirildi. Orkestra Anatele
Fistoulari, Aaron Copland, M ircea
Basarab, lonescu Galati, Tadeusz
Strugala, Alexander Schwinck,
Vladimir Fedoseev, Eric Bergel, Jean
Perrison, Cemal Reşit Rey, Hikmet
Şimşek, Demirhan Altu�. Gürer
Aykal, Rengim Gökmen ve daha
birçok ünlü şef yönetiminde lgor
Oystrah, Andre Navarra, Leonid
Kogan, Vaclav Hudacek, Tedd
Joelson, Heinrich Schiff, Yehudi
Menuhin, Luciano Pavarotti, Jean
Pierre Rampal, Sabine Meyer, Giden
Kremer, James Tocco, Lazar Berman,
Natalia Gutman, ldili Biret, Suna Kan,
Ayşegül Sarıca, Ayla Erduran, Verda
Erman, Hüseyin Sermet, Leyla
Gencer gibi solistlere eşlik etti.
Güher ve Süher Pekinel, Gülşen Tatu,
Meral Güneyman ve Arın
Karamürsel'in solistli�ini ve Erol
Erdinç'in da daimi şefli�ini yaptı�ı 1 1 3
sanatçıdan oluşan Istanbul Devlet
Senfoni Orkestrası, Türk
bestecilerinin eserlerinin birço�unu
ilk kez seslendirmiş; radyo ve
televizyon programları yapmıştır.
Türk sanat ve kültürünün yurtdışında
tanıtımı için son yıllarda Ispanya
( 1 990 ve 1 993), ltalya, Yugoslavya,
Çekoslovakya, Avusturya,
Yunanistan'a turneler yapmış;
ABD'nin Memphis kentinde açılan
"Muhteşem Süleyman" sergisi ( 1 992)
sırasında iki konser vermiştir.
1 993'de Münih'te yapılan "Europa
Musicale" Festivali'nde Türkiye'yi
temsil etmiştir.
• The İstanbul Municipality

Symphony ürchesrra, which has played
a very important role in the musical life
of İstanbu l , was founded in ı 94 5 by
the Turkish composer, pianist and
conduccor Cemal Reşit Rey. In ı 9 7 2
t h e Ürehescra was taken over by che
M inistry of Culture and renamed the
İstanbul State Symphony ürchesrra. lt
was reorganised under its fırst artistic
direccor Prof. G . E. Lessing and
manager Mükerrem Berk and started co
give regular concerts. In succeeding
years it coured within Turkey while a r
c h e same r i me parricipating i n various
i n ternational festivals in İstanbul,
Ankara, Bratislava and Patras. The

58
Ürehescra has been conducted by a
number of foreign conductors, such as
Anatale Fistoulari, Aaron Copland,
Mircea Basarab, Ionescu Galati,
Tadeusz Strugala, Alexander Schwirıck,
Vladimir Fedoseev, Eric Bergel and
Jean Perrison, and has alsa performed
under Turkish conductors such as
Cemal Reşit Rey, H i k met Şimşek,
Demirhan Alruğ, Gürer Aykal and
Rengim Gökmen. The İstanbul State
Symphony ürehescra has played w i th
such i n ternational soloists as Igor
üistrakh, Andre Navarra, Leonid
Kogan, Vaclav Hudacek, Tedd Joelson,
Heinrich Schiff, Yehudi Menuh i n ,
Luciano Pavarotti, Jean-Pierre Rampal,
Sabine Meyer, Gidon Kremer, James
Tocco, Lazar Berman, Natalia Gutman.
İdil B i rer, Suna Kan, Ayşegül Sarıca,
Ayla Erduran, Verda Erman, Hüseyin
Sermet, Leyla Gencer are same of the
Turkish soloists who have performed
with the ürchescra.
The ürehescra at present comprises 1 1 3
musicians, with Güher ve Süher
Pekinel , Gülşen Tatu, Meral
Güneyman and Arın Karamürsel as
permanent soloists and Erol Erdinç
principal conductor. The Ürehescra has
premiered many of the works of
Turkish compasers and has performed
in various radio and television
programmes. Recent tours of the
ürehescra included Spain (in 1 990 and
1 993), Italy, Yugoslavia, the Czech
Republic, Auscria and Greece. lt alsa
gave two concerts in Memphis, USA
during the " Splendours of the
Üttoman Sultans'" exhibition i n 1 99 3 .
The İstanbul State Symphony
ürehescra represented Turkey at the
"Europa Musicale" in Munich in 1 99 3 .

Saygun: Ayin Raksı

Bu yıl 90. dogum yılı nedeniyle
andıgımız Adnan Saygun, lzmir'de
dogdu. lik müzik derslerine, Ittihad ve
Terakki okulunda lsmail Zühtü'nün
kurdugu koroda başladı; 1 3 yaşında
Rossati'den piyano dersleri aldı ve
daha sonra Macar Tevfik Bey'in
ögrencisi oldu. Okulu bitirince
Hüseyin Sadettin Bey'den armoni
dersleri aldı ve Fransızca kitaplarla
kendini yetiştirdi. 1 928'de devlet
sınavını kazanarak Paris'e gitti, Vincent

d'lndy'den kompozisyon, Eugene
Borrel'den füg ve kompozisyon, başka
ünlü ögretmenlerden kontrpuan ve
armoni, Gregoryen şarkı ve org
dersleri aldı. 1 929-30 yıllarında
besteledigi ilk eseri Divertimento
Op. l Paris'te ödül kazandı ve
seslendirildi. 1 93 1 'de Türkiye'ye
döndü ve Musiki Muallim Mektebi'ne
kontrpuan ögretmeni olarak atandı;
1 939'da lstanbul'a yerleşerek Belediye
Konservatuvarı'nda ögretmenlige
başladı. Aynı yıl Macar besteci Bela
Bartok ile Anadolu'yu dolaşarak halk
müzigini derledi. 1 939'da tekrar
Ankara'ya dönen, 1 946'daki Yunus
Emre Oratoryosu ile olgunluk
dönemine ulaşan ve eserleri
yurtdışında da tanınan Adnan Saygun,
1 972'de emekli olunca tekrar
lstanbul'a yerleşti. Beş senfoni, iki
piyano konçertosu; keman, viyola ve
viyolonsel için konçertolar,
divertimento, süit, danslar, eşlikli ve
eşliksiz koro eserleri, operalar ve
sahne eserleri, birçok oda müzigi,
özellikle solo piyano için parçalar
besteleyen ve birçok halk türküsünü
çokseslendiren Saygun, pekçok da
egitim kitabı yazdı.
Adnan Saygun büyük orkestra için
Ayin Raksı adlı eserini Istanbul'da
1 975'de yazmaya başlamış ve aynı
yılın 1 1 Kasım günü tamamlamıştır. lik
kez 1 977'de Hikmet Şimşek
yönetiminde seslendirilen eser
kemanların 1 6'1ık notalarıyla çok hafif
(pianissimo) başlar ve gittikçe
belirginleşir. Önce tahta üfleme
çalgıların, sonra da korno ve
trompetlerin katılmasıyla güçlenir.
Yaylıların ve ön plana çıkan
trompetlerin triyoleleriyle de ritmik
olarak şekillenir. Büyük bir
yükselişten (crescendo) sonra, basklarnetlerin peslere dogru uzanışını
kontrfagot izler. Bu arada darbukanın
9/8'1ik ve 1 3/S'Iik ritmi duyulur. Raks
bu ritmle gelişerek zirveye ulaşır.
Eserde moda! müzigin beste teknigi
kullanılarak büyük ses kümelenmeleri
elde edilmiş, ancak bunlar renkli bir
orkestrasyonla zarif bir biçimde
sunulmuştur. Bu başarıda bestecinin
moda! müzik alanındaki büyük ugraşısı
ve uluslararası alanda bu konunun en
büyük otoritesi olmasının da rolü
büyüktür. (Süre 1 O')

Vivaldi: Konçerto, Fa Majör

Vivaldi'nin, çeşitli çalgıların yer aldıgı
pekçok konçertosu arasında en
tanınmışı üç keman için yazılan Fa
majör tonda alanıdır. 1 . Bölüm
4/4'1ük ölçüde, neşeli (AIIegro)
tempoda güçlü bir tutti ile başlar. Bu
kısa girişten sonra solo çalgılar
karşılıklı biçimde, bazan yankılı, bazan
da birbirinin cümlesini sürdüren
şekilde pasajları geliştirirler. Çeşitli
orkestra tutti'leriyle kesilen bölüm,
her kez yenilenen canlı ve virtüoz
pasajlara sahne olur. Güçlü (forte),
hafif (piano) nüanslarla ilginçleşen
tutti, bölümü sona erdirir. . . 2. Bölüm
yine 4/4'1ük ölçüde, agırca (Andante)
tempoda, lirik ve duygulu bir şarkıdır.
Özellikle orkestranın pizzicato (yay
yerine parmaklada çalma) eşliginde
kemanlar içli bir ezgiyi duyururlar.
Bölüm klavsenin zarif akorlarıyla sona
erer . . . 3. Bölüm 3/4'1ük ölçüde,
neşeli (AIIegro) tempoda güçlü bir
tutti ile başlar. Yine solo kemanların
figürleri ve süslemeleriyle
canlandırılan tema tutti'lerle
desteklenir. Solo kemanların
kadansları, orkestra ile soru-cevap
biçiminde bölümü geliştirir;
orkestranın kesin ve güçlü akarları
eşliginde virtüoz arpejler sergilenir.
Çok güçlü bir tutti eseri sona erdirir.
(Süre l l ')
Brahms: Senfoni No. l

Johannes Brahms'ın 1 855'de
taslaklarını hazırladıgı, ancak 20 yıl
sonra 1 876'da tamamlayabildigi ilk
senfonisi armoni zenginligi, dramatik
ve lirik unsurların ustaca
degerlendirilişi, duygusal yogunlugu ve
besteciye özgü anlatım özellikleriyle
onun en iyi eserlerindendir. Ünlü
orkestra yöneticisi Hans von Bülow
bu senfoniyi onuncu olarak
adlandırmış ve dokuz senfoni yazan
Beethoven'i ima etmek istemiştir.
Gerçekten de Brahms, yıllarca
Beethoven'in büyüklügünün etkisini
duyarak yaşamış, bu yüzden ilk
senfonik bestesini yazmakta
gecikmiştir. Çogu kez Beethoven'in
Do minor beşinci senfonisine
benzetilen eserin dramatik ve patetik
karakterli başlangıcı, parlak ve yaşama
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baglı fınale dönüşür. Girişte duyulan
ana tema, Beethoven'in beşinci
senfonisindeki gibi, bütün senfoninin
ana fıkridir.
lik kez 4 Kasım 1 876'da Karlsruhe'de
seslendirilen senfoninin 1 . Bölümü,
6/S'Iik ölçüdeki, Do minör tondaki
çekingen tempolu ancak görkemli
(Un poco sostenuto-AIIegro) bir
girişle başlar. Timpani ve
kontrbasların uzayan sesleri eşliginde
yarım tonlu (kromatik) olarak keman
ve viyolonsellerle gelişen motif,
senfoninin çekirdegidir. Yaylıların
sundugu temadan sonra kısa bir
geçişle Allegro'ya ulaşılır. Yine
kromatik seslerin kullanılışı birinci
temayı belirler. Obuaların duyurdugu
yalvaran ezgi ise ikinci temadır.
Klarnet ve kornoyla süren tema, yaylı
çalgıların sert motifı ile kesilir. Bu kez
majör tonda beliren son, bu
anlaşmazlıgı gidermiş, ferahlık getirmiş
gibidir.
3/4'1ük ölçüdeki 2. Bölümde (Andante
sostenuto) barışçı ve sakin bir hava
hakimdir. Birinci bölümün kromatik
seslerinin yarattıgı huzursuzluk yavaş
yavaş kaybolur. Obuanın şarkısına
korno ve solo keman da katılır.
2/4'1ük ölçüdeki 3. Bölüm (Un poco
Allegretto e grazioso), Beethoven
senfonilerindeki Scherzo havasındaki
üçüncü bölümünün aksine Brahms'a
özgü sakin, sevimli ve neşeli tablolar
çizer. Tahta üfleme ve yaylı çalgılar
arasındaki diyalog ile zarif Trio'da
beliren hava daha da sakindir. Ancak
temaların birleşip ayrıldıgı, bir oda
müzigi güzelligiyle çalgılara eşit
olanaklar saglayan bölüm sanki bir
çözüm bekler: Birinci bölümün ciddi
kromatik teması yeniden belirmiş,
sorunlar çözülmemiştir.
4/4'1ük ölçüdeki 4. Bölüm (Adagio
Andante-AIIegro) istenilen cevabı
getirir. Üç bölmeli fınal, birinci
bölümü hatırlatan trajik gerilimle
başlar. Sinirli pizzicato'lar, tahta
üfleme çalgılarda duyulan tutkulu
resitatif ve bunu izleyen timpaninin
güçlü girişi daha sonra kaybolur;
orkestra sanki nefes almaktadır.
Bölümün Andante'sinde orkestranın
zarif ve ancak işitilen tremolosu
eşliginde kornonun basit ve enerjik
ezgisi -Do minör tonda- duyulur. Flüt
de neşeyle buna katılır.

Trombonlarda yansıyan koral
biçimindeki kısa geçit bu neşeli
atmosferi destekler. Kornonun canlı
ezgisinin tekrar duyulmasıyla finalin
Allegro bölmesine geçilir.
Beethoven'in 9. Senfonisi'nin koralini,
"Neşeye Övgü"yü anımsatan ana
tema hemen girer. Ezgi aynı neşeli
karakterde yan temalarla gelişir.
Karanlık güçler yenilmiştir; zaferi
belirleyen neşeli ritmdeki melodi
kemanların güzel soneriteli Sol
telinde kuvvetle yansır. Adagio'nun
minör tondaki karanlık teması,
majörde bütün parlaklıgıyla belirir.
Yine Adagio'daki sinirli pizzicato ve
Andante'deki basit korno ezgisi bu
kez majör tonda zirveye ulaşmakta,
neşeye hizmet etmektedir. Eser, bitişi
hazırlayan bu çoşku ile ve parlak
tempo hızlanmasıyla (stretta) son
bulur. (Süre 40')
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Gioacchino Rossini ( 1 792-1 868)
Sonat No.S, Mi Bemol Majör Sonata No.5 in E Fiat Major
A llegro vivace
A ndantino
A llegretto

lgor Stravinsky ( 1 882-1 97 1 )
Concerto en Re
Vivace-Moderato-con moto-Moderato-Tempo

1

A rioso. Andante
Rondo. A llegro

Franfois Devienne ( 1 75 9- 1 803)
Flüt Konçertosu No.2, Re Majör Flute Concerto No.2

in D Major

A llegro
A dagio cantabile
Rondo (AIIegretto)

Ara I n rermission
Piotr i. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky ( 1 840-1 893)
Floransa Anısı, Op.70 Souveni r de Florence, Op. 7 0
A llegro con spirito
A dagio cantabile e con moto-Moderato-Tempo 1
A 1/egro moderato

1 6.6. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7 .00 pm

Misha Rachlevsky 1 946 yılında
Moskova'da dogdu. Beş yaşında
keman derslerine başladı, egitimini
daha sonra Moskova Konservatuvarı
Koleji ile Gnesin Müzik Enstitüsü'nde
sürdürdü. Ögrenciligi sırasında
Moskova Oda Orkestrası'nda çaldı.
1 973 yılında Sovyetler Birligi'ni
terkeden Rachlevsky, üç yıl boyunca
üç kıtadaki degişik ülkelerde yaşadı.
1 976 yılında ABD'ye gitti ve oda
müzikçisi olarak çalıştı.
Rachlevsky 1 984 yılında Yeni
Amerikan Oda Orkestrası'nı kurdu.
Orkestra Detroit ve Michigan'da
verdigi düzenli konserlerin yanısıra,
uluslararası planda da aktif bir rol
oynadı. Beş yılda yaptıgı dokuz
Avrupa turnesinde Stockholm,
Helsinki, Münih, Berlin, Hamburg,
Frankfurt, Madrid, Barcelona,
Rotterdam, Tel Aviv, Milano, Paris,
Lyon, Lüksemburg, Monte Carlo,
Lausanne, Kuzey Kutbundaki
Rovaniemi'den Las Palmas'a (Kanarya
Adaları) kadar birçok şehirde ve
Avrupa'daki kırktan fazla festivalde
konser verdi.
1 989 yılında Misha Rachlevsky,
Ispanya'nın Granada kenti
yöneticilerinden gelen bir proje
önerisini kabul etti. Yeni Amerikan
Oda Orkestrası'nın iki yıl süreyle
Granada'nın sürekli orkestrası
olmasının yanısıra, Rachlevsky
•
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Granada'da bir orkestra kurdu ve
yönetti. Bu projenin başarılı sonucu
olarak da bu Granada Şehir
Orkestrası'nın Ispanya, Fransa ve
Almanya'daki bir dizi konserini
yönetti, Claves (!sviçre) firması için
bir de CD doldurdu.
1 99 1 baharında Moskova Oda
Orkestrası'nı, Moskova'daki bir dizi
konserde yönetmek üzere davet
edilen Rachlevsky bu ziyareti
sırasında Moskova müzik çevresiyle
tekrar tanışma fırsatını buldu. Kısa bir
süre sonra da, Claves Plak
Şirketi'nden gelen bir dizi kayıt
önerisi üzerine, bunu Moskovalı
müzisyenlerle gerçekleştirmek
isteyen Rachlevsky 1 99 1
sonbaharında Kremlin Oda
Orkestrası'nı kurdu.
• Misha Rachlevsky was born in

Moscow in 1 946. He began his violin
lessons at the age of fıve, fol lowed by
studies at the college of the Moscow
Conservatory and the Gnesin Insti tute
of M us i c. W h i le stili a srudent he
played in the Moscow Chamber
Orchesrra. I n 1 97 3 Misha Rachlevsky
left the Soviet Union and for the next
three years he lived and worked in
different countries on three continencs.
He moved to the USA in 1 976, where
he was active as a chamber musician.
I n 1 984 , he founded the New
American Chamber ürehescra (NACO).
In addition to the ful l schedule of
subscri ption concerts in Detroit and
Michigan, the orchestra was
incernationally very active and in n ine
European tours i n fıve years gave
concerts in Stockhol m , Helsi nki,
Munich, Berl i n , Hamburg, Frankfurt,
Madrid, Barcelona, Rotterdam, Tel
Aviv, Mi lan, Paris, Lyon, Luxemburg,
Monte Carlo, Lausanne and in other
cities from Revan iem i at the Aretic
Ci rcle to Las Palmas on the Canary
Islands, and at more than 40 European
festivals.
In 1 989 Misha Rachlevsky accepted an
offer from the government of the c i ty of
Granada (Spain) -a two-year project
under which NACO became the
residene orchestra of Granada while, at
the same time, Granada's own orchestra
was founded and led by Rachlevsky. As
the culmination of this project, Mis ha

Rachlevsky conducted the Granada
C i ty Ürehescra i n a series of concerrs i n
Spai n , France and Germany and
recorded with them a CD for the Swiss
label Claves.
In the spring of 1 99 1 , Misha
Rachlevsky was i nvi ted to conduct the
Moscow Chamber Orchestra in a series
of concerrs in Moscow. During that
visit he had the �pportunity to become
reacquainced w i th the Moscow musical
community and when, shortly
thereafter, Claves Records proposed a
series of recordings, he expressed his
wish to realise such project w i th a
Russian repertoire and musicians from
Moscow and thus The Chamber
Orchestra Kremlin was formed in the
fal l of 1 99 1 .

G Ü LŞEN TATU
lzmir'de dogan Gülşen Tatu
1 97 1 'de lzmir Devlet
Konservatuvarı'nı bitirdi ve bir yıl
aynı kurumda asistanlık yaptı. 1 972'de
Almanya'ya gitti, Essen ve Freiburg
Müzik Yüksek Okulları'nda Prof. M.
Rütters ve Prof. A. Nicolet ile çalıştı.
Master ve solistlik sınavlarından sonra
üç yıl Prof. A. Nicolet'nin asistanligını
yaptı ve aynı zamanda hem şehir
operasında, hem de Güneybatı
Almanya Radyo Senfoni
Orkestrası'nda solo flütçü olarak
çalıştı. Karlsruhe ve Stuttgart Müzik
Yüksek Okulları'ndaki doçentlik
görevinden sonra, 1 986'da
Trossingen Müzik Akademisi'ne
profesör, Istanbul Devlet Senfoni
Orkestrası'na solist olarak atandı. Bu
arada pekçok Avrupa ülkesiyle Uzak
Dogu'da başarılı konserler verdi.
Birçok yarışınada çeşitli dereceler
alan Gülşen Tatu'nun kazandıgı
ödüller arasında 1 977 Prag lıkbahar
Yarışması'nda ikincilik, 1 978 Freiburg
Müzik Yüksek Okulu Yarışması'nda
ikincilik, aynı yıl Stuttgart'ta yapılan S3
Televizyon Yarışması'nda ikincilik ve
Paris Uluslararası 2. Flüt
Yarışması'nda dördüncülük, Dogu
Almanya'da yapılan 1 978 Uluslararası
Flüt Yarışması'nda birincilik ve
1 985'de Japonya'da yapılan
Uluslararası 1 . Kobe Flüt
Yarışması'nda da birincilik
bulunmaktadır. Sanatçının bu
•

yarışınada kazandıgı birincilik ödülü,
1 985'den beri her dört yılda bir
yapılan bu yarışınada bugüne kadar
verilen tek birincilik ödülü olmuştur.
Gülşen Tatu, 1 997'de dördüncü kez
yapılacak bu yarışmaya jüri üyesi
olarak katılacak, ayrıca kurslar ve
konserler verecektir.
• Born in !zmir, Turkey, Gülşen Tatu
completed her musical studies at the

!zmir State Conservatory in 1 97 1 and
worked as an assistant in the same
institution for a year. In 1 97 2 she went
to Germany and studied w i th Prof. M .
Rütters and Prof. A . Nicolet a t the
Musikhochschule in Essen and
Freiburg. After receiving her Masters
and Soloist Degrees she was an assistant
to Prof. A . Nicolet for three years. She
played flute at the City Opera as well as
being a solo flautist at the Southwest
German Radio Symphony Orchesrra.
After her assistant-professorsh i p at the
Musikhochschule in Karlsruhe and
Stuttgart, in 1 986 she was appointed
Professor at the Trossingen Music
Academy and as solo flautist of the
Istanbul State Symphony Orchestra.
Apart her academic career she has given
. concerts in most of the European
countries as well as i n the Far East.
Gülşen Tatu's many awards include a
second prize at the 1 97 7 Prague Spring
(the Czech Republic), second prize at
the Freiburg Musikhochschule
Competition in 1 97 8 , the same year
another second prize at the S3
Television Competition in Stuttgart
and fourth prize at the 2nd International
Flure Competition in Paris, fırst prize
at the I nternational Flute Competition
in East Germany in 1 97 8 and fırst prize
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in 1 98 5 ar che Inrernarional l s r Kobe
Flure Comperirion in )apan, che only
rime fırsr prize has been awarded. In
1 997 Gülşen Taru will be a jury
member ar che Kobe lnrernarional
Flure Comperirion, which is organised
every four years, and will also give
courses as well as concerrs while i n
)apan.

KREMLIN ODA ORKESTRAS I
CHAMBER ORCHESTRA KREMLIN

Amerikalı şef Misha Rachlevsky'nin
kurdugu ve yönettigi Moskova'nın
yeni grubu Kremlin Oda
Orkestrası'nın başarılı yükselişi,
yüksek sanatsal standartiara alışık
olan müzik çevresi ve medyada
fırtınalar kopardı. Topluluk kısa
geçmişinde müzige adanmış, enerji ve
sanat aşkıyla dolu bir tutkunun ifadesi
olan konserlerle dikkat çekti.
Orkestranın kurulmasıyla ilgili fikir
1 99 1 yazında ortaya çıktı: lsviçreli
kayıt firması Claves, Rachlevsky'ye bir
seri kayıt önerisiyle başvurdu ve
onun, Rus repertuarını Moskovalı
müzisyenlerle kaydetme önerisini de
hemen kabul etti. 1 99 1 Eylülü'nde
Moskova'ya gelen Rachlevsky
topluluk için sınav duyurusu yaptı,
orkestranın ana hatlarını ve
repertuarını belirledi. Moskova'nın en
iyi müzisyenlerinin birçogu sınava
girdi ve kısa sürede yeni topluluk
kuruldu. Kremlin Oda Orkestrası
1 99 1 Kasım'ında Claves için iki CD
doldurdu: Şostakoviç'in eserlerini
içeren ilki 1 992 Agustosu'nda,·
Çaykovski'nin bestelerini içeren
ikincisi ise 1 992 Kasımı'nda piyasaya
çıktı. Orkestra, kayıtların hemen
ardından 1 2 konserlik Ispanya
turnesine çıktı ve kazandıgı başarı
sonucunda aynı sezonda ikinci kez bu
ülkeye davet edildi. Kremlin Oda
Orkestrası 1 992 başında sürekli ve
maaşlı bir topluluk haline geldi ve ilk
konserini Nisan ayında Moskova'da,
Rusya'nın en önemli konser salonu
olan Moskova Konservatuvarı Büyük
Salonu'nda verdi. Biletleri tükenen ve
basının yogun ilgisini çeken konser
ulusal radyo ve televizyon tarafından
kaydedildi ve yayınlandı. Orkestra,
1 99 1 -92 konser sezonunun geri kalan
kısmında da Ispanya'ya iki turne daha
•

yaptı ve Rossini'nin yaylıçalgılar için
altı sonatının CD kaydını
gerçekleştirdi.
Orkestra 1 992- 1 993 sezonunda
Moskova'nın en önemli müzik
etkinliklerinin bazılarında yer aldı:
Moskova'da dogan ve egitim gören
Misha Rachlevsky ve orkestrası, ulusal
televizyon tarafından da kaydedilen,
"Rus Göçmenler" serisine davet
edildi. Ayrıca, Valery Afanasiev ve
Nikolai Petrov gibi iki ünlü solistle
"Rusya'da Kış" Festivali'ne katıldı;
Ispanya, Portekiz ve Finlandiya
turnesine çıktı ve diskografisine dört
yeni albüm ekledi, 1 993 yazında
Ispanya, Fransa ve lsviçre'de
konserler verdi. Konser turneleriyle
kayıtlarını sürdüren Kremlin Oda
Orkestrası 1 995 baharında ABD'yi de
ziyaret etti.

ürehescra Kremlin became a
permanenr, salaried formarion. The
orchesrra's fırsr Moscow concerr, held
in April ı 992 in Russia's foremosr
concerr hall, rhe Greac Hall of Moscow
Conservarory was a sold-our even r,
recorded and broadcasr by national
nerwork and highly covered by che
press. In che remaining parr of che
ı 99 ı -92 season che Kremlin made rwo
mo re rours of Spa in and recorded CD
w i rh Six Sonaras for Srrings by Rossini.
In rhe ı 992- I 993 season , Chamber

Ürehescra Kremlin cook parr in some of
rhe mosr presrigious evenrs of
Moscow's musical life: Misha
Rachlevsky (born and educaced in
Moscow) was invi red ro presenr his
orchesrra in rhe '"Russian Exparriares"
series, raped for che narional relecasc .
Kremlin also appeared in rhe annual
"Winrer in Russia" Fesrival (wirh

• The rriumphanr ri se of Moscow's

newesr ensemble - Chamber ürehescra

Valery Afanasiev and Nikolai Perrov as
soloisrs), roured in Spain, Porrugal and

Kremlin, founded and !ed by American

Finland and added four more CDs ro i es

conducror Misha Rachlevsky, cook by

discography. In che summer of 1 993

srorm rhe musical communiry and che

rhe orchesrra also visi red Spain, France

media of a ciry accusromed ro che

and Swi rzerland. The Chamber

highesr arrisric srandards. The

Ürchesrra, conrinuing irs rouring and

orchesrra's shorr hisrory resembles che

eecord ing acrivicies, made also a rour of

impacr of irs performances: a bursr of

che USA in che spring ı 99 5 .

energy, dedicarion, enrhusiasm and a
consuming passion for irs are.
The idea for rhis orchesrra was
conceived in che summer of 1 99 1 .
Swiss eecording company Claves
approached Mr. Rachlevsky wirh an
offer for a series of recordings, and
i mmediraely accepred his suggesrion ro
record Russian reperroire wirh Moscow
musicians. In Seprember 1 99 1 Mr.
Rachlevsky arrived in Moscow and
announced audirions, oudining che
orchesrra's plans and reperroire. The
audirion anracred some of che fınesr
musicians i n Moscow and shorr rime
larer rhe new ensemble was born. In
November 1 99 1 che Chamber
ürehescra Kremlin recorded rwo CDs
for Claves: Firsr of rhem, wirh works by
Shosrakovich, was released in Augusr
1 992 and che second, wirh che works
by Tchaikovsky in November ı 992.
Following che recordings sessions che
orchesrra complered a ı 2-concerr rour
of Spain , che success of which led ro an
i mmediare invirarion ro rerurn in che
same season . In 1 992 Chamber

Rossini: Sonat No.S

Rossini'nin yazdıgı altı yaylı çalgılar
dörtlüsünde belirli bir Mozart
hayranlıgı hissedilir. Bu serenat
benzeri, zarif, tatlı ve renkli sayfalar
ünlü opera bestecisinin yıllarca
bilinmeyen yönlerinden biri olarak
kalmıştır. Mozart için "Gençligimde
hayranlık duydugumdu, erkekligimde
ümitsizligim, yaşlılıgımda da tesellim
oldu" diyen Rossini'nin uzun süre
kaybolan bu altı sonatının elyazmasını
da ltalyan besteci Alfredo Casella
( 1 883- 1 947) Washington'daki Kongre
Kitaplıgı'nda bulmuş. Varlıgı bilinen
ancak bulunamayan bu sonadar
1 954'de yayınlanabilmiş. Kayıp
notaların öyküsü ise 1 873'de yılında
başlıyor: Rossini'nin ölümünden beş
yıl sonra - 1 873'de- dul eşi Olimpe
Pelissier, bestecinin arkadaşı ve
hayranı Giuseppe Mazzoni'ye
elyazması notaları verir. Notaların
üzerinde Rossini'nin elyazısıyla şu
satırlar yer almaktadır: "Senyor
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Gioacchino Rossini tarafından
1 804'de, 1 2 yaşında Ravenna'da
bestelenen 6 Sonat: Birinci ve Ikinci
Kemanlar, Viyolonsel ve Kontrbas
Partileri; Ravenna'da, hamim ve
arkadaşım Agostino Triossi'nin köy
evinde, daha çocuk yaşta ve
enstrümantal eşlik konusunda hiçbir
ders bile almadan besteledigim altı
berbat Sonat. Üç günde temize
çektigim ve Triossi (kontrbas), Morini
(onun kuzeni, birinci keman),
sonuncunun erkek kardeşi
(viyolonsel) ve tarafımdan sefil
biçimde -köpekler gibi- çaldıgımız
parçalarda, -dogrusunu söylemek
gerekirse- en az kötü olan bendim".
Ressini'nin çok alaycı bir biçimde
kötüledigi ve ortaya çıkarmadıgı bu
minyatür şaheserler, bugün Vivaldi'nin
konçertoları, Haydn'ın senfonileri,
Mozart'ın Divertimento'ları arasında
oda orkestralarının standart
repertuarına girmiş durumdadır.
Herhangi bir yapı, biçim ve gelişim
zorlugundan uzak olan ve günümüzde
büyük orkestralarca da yorumlanan
sonatiarda Rossini viyola kullanmamış,
viyolonsele daha titiz ve zor
partilerde yer vermiştir. Birinci ve
ikinci kemanlardan başka, kontrbası
alışılmamış şekilde kullanmış, 1 804
yazında yanında misafir kaldıgı amatör
kontrbasçı Agostino Triossi için
eglenceli pasajlar yazmış; genelde
biraz çekingen kalan ikinci kemana da
oldukça güç görevler yüklemiştir.
Böylece, belki de ilerde ona "komik
opera üstadı" ünvanını kazandıracak
neşeli sayfaları daha çocuklugunda
planlamıştı.
Her altı sonat da üç bölümlüdür. Mi
bemol majör tondaki 5. Sonat'ın
1 . Bölümü neşeli ve canlı (AIIegro
vivace) tempodadır ve oldukça uzun
tutulmuştur. Geniş, rahat ve biraz
agırca başlayan bölüm Mozartvari bir
temayı yansıtır. Rossini, belki kendini
düşünerek, bu temayı birinci kemanla
duyurur. Sonra, diger çalgıların
arpejleri ile güç ve canlı varyasyonlara
geçilir. Kontrbasın ilginç yol
gösterimierinden sonra da lirik
aniatımlı ikinci tema sergilenir ve
Divertimento şeklinde gelişir . . .
2. Bölüm agırca (Andantino)
tempoda, hüzünlü havadadır. 1 2
yaşındaki bir çocugun nasıl böyle

duygusal sayfalar yazabildigi
hayranlıkla izlenir. Bir operada lirik
bir aşk şarkısı olabilecek ezgi, hafif ve
kesik soluk alışlarla yavaşça sona
erer . . . 3. Bölüm neşeli ve oynak
(AIIegretto) tempodadır. Ancak ikinci
kemana verilen zor pasajlar çok kez
birinci kemanın önüne geçer. Seslerin
dekreşendo ile alçalıp sonra
yükselmesi, tekrarların virtüoz yapısı,
pasajların parlaklıgı bu rondo
formundaki finali, canlı şekilde güçlü
akorlarla sona ulaştırır. (Süre I S')
Stravinsky: Concerto en Re

Stravinsky'nin 1 946'da mutlu ve sakin
günlerini geçirdigi Hollywood'da
tamamladıgı Re Tonunda Konçerto
"Concerto en Re", oldukça ilginç bir
çalgı toplulugu için yazılmıştır: Bu yaylı
çalgılar orkestrası sekiz birinci keman,
sekiz ikinci keman, altı viyola, altı
viyolonsel ve dört kontrbasdan
oluşmuştu. Fakat günümüzde daha
pratik biçimde üç birinci keman, üç
ikinci keman, iki viyola, iki viyolonsel
ve bir kontrbasla yorumlanan eser,
ltalyan Konçerto Grosso'ları stilinde,
Barok form model alınarak
düzenlenmiştir; kolay anlaşılabilir bir
eser oldugu için de sık
yorumlanmaktadır.
2/4'1ük ölçüde başlayan 1 . Bölüm,
canlı (Vivace) tempoda, çok ilginç
ritmik bölmelerle ustaca
düzenlenmiştir: Önce çabuk (Vivace),
sonra orta hızda (Moderato),
hareketli (con moto), orta hızda
(Moderato) ve yine girişteki aynı
tempo (Tempo 1) olarak gelişen
bölüm bir dans gibi canlıdır . . . Arya
stilindeki (Arioso), 4/4'1ük ölçüde ve
orta hızda (Andantino) olan kısa 2.
Bölüm özellikle kemanlada viyolonsel
arasındaki şarkı söyler gibi -Verdi'yi
anımsatan- düetiyle seçkinleşir . . .
Neşeli (AIIegro) tempodaki 3.
Bölümün parlak ve çoşkulu dansı
Rondo, tam eski stil finailere yakışan
bir stilde, büyük dikkat ve beraberlik
gerektiren virtüoz yorumla kaynaşır.
(Süre 1 2')
Devienne: Flüt Konçertosu No.2

Fransız flütçü, fagotçu, besteci ve
ögretmen François Devienne ilk

müzik derslerini dogdugu küçük
kasabada, yukarı Marne bölgesindeki
Joinville'de agabeyinden aldı. Daha
sonra Deux Ponts'da (bugünkü
Almanya'da Zweibrücken) orgçu
Marizot ile çalıştı. l 779'da Paris
Operası'na fagotçu olarak katıldı ve
orkestranın birinci flütçüsü Felix
Raoult'dan ders aldı. Rohan
Kardinalinin oda müzikçisi görevinden
sonra, 1 780'de ünlü Mason
orkestrasına (Loge Olympique) girdi.
1 782'de bu orkestra eşliginde birinci
flüt konçertosunu, iki yıl sonra da
birinci fagot konçertosunu
seslendirdi. 1 782-85 arasında solist
olarak 1 8 kez konseriere katıldı.
Daha sonra Versaille sarayının
lsviçreli Muhafızlar Birligi'nde, çeşitli
Paris tiyatrolarında fagotçu olarak
görev yaptı. 1 790'da Paris Ulusal
Muhafızları Askeri Bandosu'na
girerek, asker çocuklarına flüt
dersleri verdi. Önce Ulusal Muhafızlar
Hür Müzik Okulu, daha sonra da,
1 793'de Ulusal Müzik Enstitüsü ve
1 795'de de Paris Konservatuvarı adını
alan bu okulda ögretmenlik yaptı. Bu
arada pekçok operası da seslendirildi.
Hatta, bunlardan "Les Visitandines"
Fransız Devrimi dönemininin en
başarılısı olarak ikiyüzü aşkın kez
sahnelendi. Yaşamının son yılını akıl
hastanesinde geçiren Devienne, 1 8.
yüzyıl sonu Fransa'sında üfleme
çalgıların düzeyini yükselten eserler
yazmış; bu çalgıları içeren yedi
konsertant senfoni, 1 2 flüt
konçertosu, dört fagot konçertosu,
iki korno konçertosunun yanısıra 1 2
opera, 25 kuartet, 46 trio, 1 47 düo,
67 sonat ve pekçok şarkı (49 romans
ve yedi kahramanlık şarkısı)
bestelemiş; 1 794'de bir flüt metodu
da yayınlamıştır.
Eserlerinde, genellikle yalın bir
melodik çizgi ile ve daha geri plandaki
bir eşlik partisiyle yetinen, ancak
melodiyi zarif ve etkili olarak işleyen
Devienne solistin teknigini gösterişli
olarak yansıtır. Iki temalı olarak
degerlendirdigi bölümlerde, genellikle
tema ve varyasyonlarla, rondo ve
erken sonat formuyla işleyen, gelişim
(development) yerine ikinci bir serim
(exposition) kullanan Devienne'in bu
özellikleri onun bu flüt
konçertosunda da izlenebilir. Re
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hafiften (pianissimo), çok güçlüye
(fortissimo) ulaşan, piu mosso (daha
hızlı), vivace assai (çok canlı),
prestissimo (çok hızlı) gibi müzik
terimleriyle bezenen bu uzun bölüm
yine enerjik ve parlak biçimde sona
erer.
3/4'1ük ölçüdeki, Re majör tondaki
2. Bölümü, a�ır tempoda şarkı söyler
gibi ve hareketli (Adagio cantabile e
con moto) başlayan eserde önce
sürdinli yaylı çalgıların, akorlarla
--------� vurguladıkları girişi duyulur. Kısa bir
Çaykovski: Floransa Anısı
--------� suskunlu�u birinci kemanın pizzicato
Rus besteci Çaykovski'nin 1 890'da
eşli�indeki tatlı solosu ve viyolonselin
sıcak, tutkulu cevabı izler. Kemanın
Frolovskoye'de iki keman, iki viyola,
küçük kadanslarla eşlik etti�i ezgi
viyolonsel ve kontrbas için yazdı�ı
güzel tınılı bir diyaloga dönüşür.
Op.70 Altılı (Sekstet), "Souvenir de
Florence" başlı�ını taşır.
Moderato başlıklı orta bölmede ise
canlı yay çekişleriyle "a punto d'arco"
Çaykovski'nin ltalya yolculu�undan
(yayın ucunu kullanarak) etkili bir
esinlenerek 25 Haziran'da başlayıp,
efekt yaratılır. Triyole blok akorların
1 2 Temmuz'da tamamladı�ı ve
oluşturdu�u bu kısacık geçişi,
Petersburg Oda Müzi�i Derne�i'ne
müzikolog Colin Mason "Oda müzi�i
ithaf etti�i eseri, ilk kez 7 Aralık
alanında hiçbir müzik de�eri
1 892'de yorumlanmıştır.
Ancak bestecinin ciddi bir eser olarak taşımadan, yalnız tını efektleriyle
görmedi�i -ve onun son oda müzi�i
oluşturulan tek örnek" olarak niteler.
olan- bu Altılı'yı yazma fikri, Maça Kızı Bölüm, girişin tekrarıyla (Tempo 1)
sona erer.
operası üzerinde çalışırken aklına
gelmiştir. Hafif ve güzel ezgileri olması 2/4'1ük ölçüde ve La minör tondaki
3. Bölüm (AIIegretto moderato)
gereken Floransa Anısı'nı bestelerken
ltalya'dan çok Rusya'yı anımsatır.
"Fikir konusunda de�il de, formun
Önce hafif, oynak başlayan bölüm
yeni olması nedeniyle zorlandı�ını, altı
ayrı çalgı için ayrı ayrı yazmanın
daha sonra giderek gerilim kazanır.
Scherzo biçimindeki Trio bölmesi ise
teknik problemler do�urdu�unu"
parlak ve çekicidir.
kardeşi Modest'e gönderdi�i
mektupta belirten Çaykovski,
Yine 2/4'1ük ölçüde, bu kez Re minör
tondaki 4. Bölüm giderek canlanan
"Inanılmaz derecede güç, hele
sondaki Füg!" diye sözlerini bitirmişti. (AIIegro vivace-piu vivace) etkili bir
hava yaratır. Halk şarkısı biçimdeki
Daha önce 1 890 Aralık ayında özel
canlı ve pentatonik yapıdaki tema
konserlerde çalınan Altılının,
hemen başlangıçta sergilenir. Ikinci
bestecinin Amerika yolculu�u ve
tema ise lirik yapıdadır ve arka planda
di�er u�raşıları nedeniyle halk
kalmayı ye�ler gibidir. Ancak
huzurundaki resmi yorumu gecikmiş,
Çaykovski'nin mektubunda belirtti�i
bu arada eser üzerinde çeşitli
Füg biçimindeki final, durmak
düzeltmeler de yapmıştı.
tükenmek
bilmeyen bir "Perpetum
Altılı, kurallara uymayan biçimde mobile"
gibi
hızlı gelişir; ana temaya,
sonat ya da rondo formuna
tekrar duyulma olana�ını bile en
benzemeyen- bir bölümle başlar.
sonda verir. Eser güçlü akorlarla sona
Keyifli ve canlı (AIIegro con spirito)
tempodaki 1 . Bölüm, güçlü akorlu
erer. (Süre 39')
aksanlarla sunulan bir halk dansı
biçimindeki temayla girer. Bu tema
arka plana geçerek ltalyan serenadı
havasındaki kemanların yansıttı�ı yeni
temaya yol açar. Böylece çalgıdan
çalgıya dolaşan yeni yan temalar da
oluşur ve pizzicato eşlikte gelişir. Çok
Majör Flüt Konçertosu'nun 1 .
Bölümü (AIIegro) neşeli bir orkestra
girişiyle başlar. Solo çalgı ile
orkestranın diyalogu sonda flütün
virtüoz kadansı ile noktalanır . . .
2. Bölüm duygulu ve a�ır (Adagio
cantabile) tempodadır ve ça�ın
Rokoko anlayışını güzel bir anlatımla
yansıtır . . . 3. Bölüm ise çabukça
(AIIegretto) tempoda neşeli ve oynak
bir Rondo'dur. (Süre 1 9')
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ALEXANDER JANICZEK - PHOEBE ROSOCHACKI, keman viol i n
ALEXANDER HOHENTHAL - CARSTEN NEUMANN, keman violi n
CLAUDIA HOFERT - BURKHARD SIGL, viyola viola
PETER SZABÖ - DANA MICICOI, viyolonsel

cello

JOSEF RADAUER, kontrbas double bass
TILL FELLNER, piyano piano
Franz Schubert (1 797-1828)
Keman, Viyolonsel ve Piyano için Üçlü No.2, Mi Bemol Majör Op. l 00 (D929)
Trio No.2 for Violin, Cello and Piano in E Fiat Major, Op. l OO

Allegro

•

A rıdarıle corı moto

•

Scherzarıdo (A ilegro moderato) - Trio

•

A llegro moderato

Phoebe Rosochacki, keman viol i n
Peter Szab6, viyolonsel cello
Till Fellner, piyano piano
Ara l mermission
Franz Schubert
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. l 3, La Minör Op.29 No. l (D804)
String Quartet No. ı 3 in A M i nor, Op. 2 9 No. l
A l/egro ma non troppo

•

A rıdarıle

•

Menuet/o (A ilegretto) - Trio

•

A llegro moderato

Alexander Hohenthal, keman violin
Carsten Neumann, keman violin
Burkhard Sigl, viyola viola
Dana Micicoi, viyolonsel cello
Ara lntermission
Franz Schubert
Piyano, Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas için Beşli,
La Majör Op.post. l 1 4 (Aiabalık - D667)
Quincet for Piano, Viol i n , Viola, Cello and Double Bass
in A Major, Op.pos c . ı ı 4 (The Trout)

A llegro Vivace
•

•

A rıdarıte

•

Scherzo (Pmto) - Trio

Therııa: A ndantirıo e variaziorıi

•

Firıale: A llegro giusto

Till Fellner, piyano piano
Alexander Janiczek, keman viol i n
Claudia Hofert, viyola viola
Peter Szab6, viyolonsel cello
Josef Radauer, kontrbas double bass
* Bu konserde iki ara olacaktır.

There w ili be cwo imermissions in this concert

17.6.1997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum ,

7.00 pm

B11 konser A VUSTURYA BAŞKONSOLOSLUG U KÜLTÜR OFISI, lstanbt�l't�n iıbirli§iyle diizerı/erımipir.
This concert has been realised in c()()peration with the A USTRIAN CONSULA TE GENERAL
CULTURE OFFICE in lstanbt�l.

• Viyana'da dog<m v e altı yaşında
piyanoya başlayan Till Fellner,
1 98 1 'den itibaren Viyana
Konservatuvarı'nda Helene Sedo
Stadler ile egitim gördü; daha sonra
da Meira Farkas, Alfred Brendel ve
Oleg Maisenberg ile çalıştı. 1 986'da
Çek Cumhuriyeti'nde Usti nad
Labem ve 1 987'de Senigallia (ltalya)
yarışmalarını kazandı; 1 993'de
Uluslararası Clara Haskil
Yarışması'ndaki birinciligiyle
uluslararası alanda üne kavuştu.
Birçok Avrupa ülkesiyle Kuzey ve
Güney Amerika'da Academy of
St.Martin-in-the-Fields (Meksika,
Kuzey ve Güney Amerika turnesi),
Viyana Senfoni, Çaykovski Devlet
Senfoni (eski Moskova Radyo
Senfoni), Philharmonia, Alman
Senfoni Orkestrası-Berlin, Gustav
Mahler Gençlik Orkestrası, lsrail
Sinfonietta, Viyana Oda Filarmonisi
gibi birçok orkestra eşliginde Serge
Baudo, Hans Graf, Nikolaus
Harnoncourt, Eliahu lnbal, Marek
Janowski, Gerard Korsten, Neville
Marriner, Claudius Traunfellner gibi
şefierin yönetiminde çaldı. Thomas
Zehetmair, Heinrich Schiff, Andras
Schiff ve Viyana Üfleme Çalgılar
T oplulugu ile oda müzigi konserleri
verdi. Avrupa, Rusya, Güney ve
Kuzey Amerika'daki birçok şehirde
çaldı; Carinthischer Sommer,
Schubertiade Feldkirch, Viyana
Festival Haftası, Mostly Mozart (New

York), l'angelwood, Besançon, La
Roque d'Antheron, Harrogate,
Montreux-Vevey, Salzburg Mozart
Haftası gibi birçok önemli müzik
festivaline katıldı.
Sanatçının 1 996/7 etkinliklerini
arasında, Claudio Abbado
yönetiminde Viyana Filarmoni,
Chicago Senfoni, Irianda Ulusal
Senfoni, Duisburg Senfoni, Flandern
Kraliyet Filarmoni, Paris Orkestrası,
Capitole de Taulouse Ulusal
Orkestrası, Varşova Radyo Senfoni,
Camerata Academica Salzburg,
Viyana Oda Filarmonisi, Hollanda ve
Zürih Oda Orkestraları ile konserleri
yer aldı. Ayrıca Amsterdam, Brüksel,
Frankfurt, Münih, New York, Paris ve
Viyana'da resitaller veren Fellner,
1 997 yazında Amerika'da Marlboro
Festivali'ne de katılacaktır. 1 994'de
Erato Disques/Warner Classics ile
anlaşma imzalayan Till Fellner'in,
Neville Marriner yönetimindeki
Academy of St. Martin in the Fields
Orkestrası ile doldurdugu
Beethoven'in 2. ve 3. Piyano
Konçertoları'nı içeren ilk CD'si
1 995'de, Schumann'ın Kreisleriana ve
Julius Reubke'nin Si Minör Sanat'ını
içeren ikinci CD'si de 1 996
Haziran'ında satışa çıktı.
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under such conducrors as Serge Baudo,
Hans Graf, Nikolaus Harnoncourt,
Eliahu lnbal, Marek Janowski , Gerard
Korsten , Neville Marriner, Claudius
Traunfellner. He col laborated with
chamber musicians as Thomas
Zehetmair, Heinrich Schiff, Andcas
Schiff and the Virtuoso Blaser Wien .
Engagements led h i m ro music capitals
i n Europe, Russia, Norrh and South
America, and performed at important
festivals like the Carinthischer Sommer,
Schubertiade Feldkirch, Wiener
Festwochen, Mostly Mozart Festival
New York, Tanglewood Festival,
Festival International de Besançon ,
Festival de La Roque d"Antheron,
Harrogate Festival, Moncreux-Vevey
Festival, Klavierfestival Ruhr and
Mozartwoche Salzburg.
Highlights in Till Fellner's calender for
the

ı 996/7

season included orchestra

concerts with the Vienna Philharmonic
and Claudio Abbado, Chicago
Symphony ürchestra, RSü Vienna,
National Symphony ürehescra of
lrland, Duisburg Symphony ürchestra,
the Royal Philharmony Ürehestea of
Flanders, Ürehestre de Paris, Ürehestre
National du Capitole de Toulouse,
Warsaw Radio Symphony Ürchestra,
Camerata Academica Salzburg, Wiener
Kammerphilharmonie, as well as the

• Born in Vienna, Till Fellner started

playing the piano at the age of s ix.
From

ı 98 ı

he studied at the Vi en na

Conservarory with Helene Sedo-Stadler

Netherlands and Zurich Chamber
ürchestras; recitals in Amsterdam,
Brussels, Frankfurt, Munich, New
York, Paris and Vienna. In summer
he w ili play at the Marlboro

and later worked with Meira Farkas,

ı 997

Alfred B rendel and üleg Maisenberg.

Festival in che USA. Till Fellner has

He gained international recognition by

signed a eecording conrract wirh Eraro

winning first prize at the Clara Haskil

Disques/Warner Class i es in

In ternational Competi tion i n

his first CD was released i n

having previously won both

ı 993 ,
the ı 986

Beethoven Concertos

ı 994 and
ı 995 Nos.2 & 3 with

Usti nad Labem (Czech Republic) and

the Academy of St. Martin in the Fields

che

and Neville Marriner. A second CD

ı 987

Senigallia (lcaly)

competitions. He performed with

with Schumann's Kreisleriana and the

numerous famous orchestras including

B Minor Sonata by Julius Reubke was

the Academy of St.Martin-in-the-Fields

released in June

1 996.

(with which he roured in Mexico as
well as Norrh and South America),
Vienna Symphony Ürchestra,
Tchaikovsky State Symphony ürehestea
(the former Moscow Radio Symphony
ürchestra), Philharmonia Ürchestra,
Deutsches Symphonie-ürchester
Berlin, Gustav Mahler Jugend
Ürchester, lsrael Sinfonietta, Wiener
Kammerphilharmonie. He played

Schubert: Üçlü, Op. l 00

Schubert, ölüm döşegindeki
Beethoven'i ziyaret ettigi 1 827 yılında
piyanolu her iki triosunu (Op.99 ve
Op. l 00) de yazmıştı. Ancak
Schubert'in yaşamının son yıllarında
yazdıgı diger eserleri gibi hiç de
karamsar olmayan bu Op. 1 00 Üçlü

hayat doludur. Üçlüler hakkında
düşüncelerini 1 838'de açıklayan
Robert Schumann Op.99'u "acı
çeken, kadınsı, lirik" olarak, Op. l OO'ü
ise "daha kapsamlı, erkekçe,
dramatik" olarak tanımlamıştır.
Schubert bu eserlerinde piyano ve
yaylı çalgıları iki ayrı dünya olarak
görmüş; uzun baglı melodik çizgisiyle
seçkinleşen yaylı çalgılar ile piyanonun
armonisinin uyumunu dogallıkla,
zorlamadan saglamıştır.
1 827 Kasım ayında yazmaya başladıgı
Op. l 00 Üçlü, ilk kez 26 Aralık 1 827
günü Viyana Musikverein Konser
Salonu'nda Schuppanzigh Kuarteti
üyeleri tarafından seslendirilmiştir.
Piyano partisini genç Bohemyalı
piyanist Cari Maria von Bocklet
( 1 80 1 - 1 88 1 ) çal m ış, keman da
Augarten konserleri yöneticisi ve
Beethoven'in dostu ünlü lgnaz
Schuppanzigh ( 1 776- 1 830),
viyolonselde ise besteci Joseph
Linke( 1 783- 1 837) yer almış; konser
1 828 Ocak ayında Schuppanzig'lerin
evinde tekrarlanmıştı. Arkadaşı
Hüttenbrenner'e yazdıgı 1 8 Ocak
1 828 tarihli mektupta Schubert "Bu
üç müzikçinin çok iyi çaldıgını, eserin
pek begenildigini" belirtir. Ayrıca
Op. l 00 Üçlü, bestecini n daha
hayattayken yorumlanan ve basılan
tek eseridir.Yine Schubert'in
yaşamında kendi düzenledigi tek
konser olan ve tümüyle onun
eserlerine ayrılan 26 Mart 1 828 tarihli
Musikverein konserlerinde de
seslendirilen trio, yayınevlerinin
dikkatini çekmiş. Schott firması
"Viyanalı ünlü besteciye" yazdıgı
mektupta bu arzusunu belirtmişti.
Ancak uzun süren yazışmaları duyan
Leipzig'li Probst Yayınevi araya girmiş.
peşin olarak 60 Gulden önerip
elyazması notaları, bu konularda
deneyimsiz Schubert'in elinden
kapmıştı. Bu para zavallı bestecinin
ölmeden önceki son kazancıydı. . .
1 . Bölüm canlı (AIIegro) tempoda ve
Mi bemol majör tondadır. "On yıl
kadar önce, o günlerin müzik yaşamı
üzerinden öfkeli bir meteor gibi
geçen üçlü"den söz eden Schumann,
ilk bölümde "Derin öfke ve yine
ölçüsüz bir özlem" bulur. Bölüm Schubert'e pek uymayan biçimde
çok güçlü ve partilerin teksesli
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(unison) yorumuyla, ciddi ve biraz
düşüneeli başlar. Onaltıncı ölçüde
viyolonsel öne geçerek temayı
duyurur. Bu temanın başlangıcı tümüyle başka biçimde olan- özlem
dolu, acı bir tattaki ikinci temayı
oluşturur. Bu oluşum canlı bir
gelişmeye neden olur. Bu gelişimin
ortasında Menuet biçimi bir motif
belirir. Gelişirnde genellikle ikinci
tema ön planda kalır. Iki yaylı çalgının
kalplerinden gelir gibi yansıttıkları
ezgiyi piyano triolelerle çözülen bir
armoniyle çevreler.
2. Bölüm rahat, fakat az canlı
(Andante con moto) tempoda ve Do
minör tondadır. Üçlü'nün en
begenilen bu bölümünde sahne
birden degişir. Schumann'ın "Kalbin
korkusunu arttıran iç çekişler" olarak
tanımladıgı bölüm, piyano ile yaylılar
arasında bir kanon gibi yansıtılır;
viyolonsel duygulu sonoritesi ile 1 8
ölçü süren güzel ve ciddi ezgisini
duyurur. Ünlü şair Grillparzer'in
akrabası, Viyana müzik yaşamının
önemli kişilerinden olan Leopold von
Sonnleithner bu bölümde kullanılan
ezgilerin, 1 827 Kasım'ında Viyana'ya
gelerek Fröhlich kızkardeşlerin evinde
özel bir resital veren lsveçli tenor
lsak Albert Berg'ten alındıgını belirtir.
3. Bölüm orta hızda (AIIegro
moderato), Scherzo'yu andıran şakacı
bir tavırla yorumlanan Mi bemol
majör tondaki Scherzando ile girer.
Başlangıçta partilere uygulanan kanon
biçimi, Haydn'ı anımsatan bir hava
yaratır. Birbirini izleyen canlı
partilerin oluşturdugu kanon, La
bemol majör tonda, monoton
hareketli bir trio bölmesiyle kesilir.
4. Bölüm yine orta hızda (AIIegro
moderato) ve Mi bemol majör
tondadır. Oldukça uzun olan bu finali,
Schubert yayıneviyle anlaşarak kendi
kısaltmış ve eser Leipzig'de ilk kez bu
biçimiyle basılmıştır. Giriş, yaylıların
tekrar ettigi zarif bir piyano solosuyla
açılır. lmpromptu'leri anımsatan bu
girişten sonra türlü mizaç ve ton
degişimleriyle gelişen bölüm iki kez,
agır (Andante) bölümün lsveç
ezgisiyle kesilir. Yine viyolonsel uzun,
ciddi ve güzel şarkısını duyurur. Geniş
tutulan final tam Schubert'e özgü
biçimde işlenmiştir. Yine Schumann
son bölümü şöyle tanımlar: "Schubert

finalde kendini aşmıştır". Böyle büyük
bir müzikçinin bu hükmüne
katılmamak elden gelir mi? (Süre 42')
Schubert: Dörtlü

Franz Schubert 1 8 1 6'da, daha 1 9
yaşına varmadan 1 1 tane kuartet
yazmış ancak bu kuartetlerden sonra
uzunca, -sekiz yıllık- bir ara vermiş;
1 820'de bir kuartet bölümü
(Quartett satz, D703) ile
uzmaniaşarak sonunda yine bu türe
yönelmişti. Yaratıcılıgı ve güçlenen
sanat görüşüyle 1 824'te besteledigi iki
eser, (La Minör No. l 3 ve Re Minör
No. l 4 Ölüm ve Gençkız kuartetleri)
hakkında, 3 1 Mart 1 824 tarihinde
arkadaşı Leopold Kupelwieser'e
gönderdigi mektupta Schubert şu
düşüncesini belirtir: " . . . Şarkı
konusunda yeni pek az şey yaptım;
ama birkaç çalgı müzigi için çalıştım
ve iki kuartet ile bir oktet yazdım. Bir
diger kuartet için de hazırlanıyorum.
Böylece büyük bir senfoniye yol
açıyorum . . . "
1 824 Mart ayı başında tamamlanan ve
ilk kez 1 4 Mart 1 824'te lgnaz
Schuppanzigh Kuarteti tarafından,
önce onun evinde, sonra da 24 Mart
günü halk huzurunda çalınan Op.29
No. l La Minör 1 3 . Dörtlü (D804),
bestecinin yaşadıgı sürede basılan
ender eserlerinden biridir. Yine
1 824'de Sauer & Leidesdorf
yayınevinin çıkarttıgı bu dörtlü, "Üç
Kuartet: Op 29 No. l " başlıgını
taşımasına karşın, ilan edilen diger
ikisi hiçbir zaman bu yayınevince

basılmamıştır; bestelenmemiş olan
diger kuartet No. l 4 (D8 1 O) 1 83 1 'de
Josef Czerny tarafından yayınlanmış
ve Schubert'in düşündügü gibi,
Op.29'un ikinci ve üçüncü kuartetleri
belirsiz kalmıştır.
Beethoven'in de eserlerinin ilk
yorumunu gerçekleştiren
Schuppanzigh Kuartet'inin kurucusu
lgnaz Schuppanzigh'e ithaf edilen eser
dört bölümden oluşur ve her bölüm
de, bestecinin başka müzikleriyle
ilintilidir. Ikinci bölümdeki
Rosamunde bale müziginin temasının
belirginligi nedeniyle bu dörtlü,
"Rosamunde Dörtlüsü" olarak da
anılır.
1 . Bölüm 4/4'1ük ölçüde, La minör
tonda, pek o kadar hızlı olmayan
(AIIegro ma non troppo) tempoda
başlar. lik tema trajik bir ezgidir.
Schubert, -gençlik kuartetlerinde
oldugu gibi- yine sonat formunu
uygun tonaliteleriyle degerlendirmiş
olmasına karşın, tipik tema
kontrastiarını kullanmamış, geçiş
bölümlerini hacimsel ve tematik
olarak ele alarak, bunlara sanki
geliştirim (developement) havası
kazandırmıştır. Bu tınısal yüzeylerle
ve duragan (statik) yapıyla degişime
ugratılan sonat formu içinde, ikinci
kemanın "Gretchen am Spinnrade"
(D 1 1 8) liedini anımsatan
direngen(ostinato) sekizlik akıcı
figürleri, viyolanın zarif 1 6'1ık hareketi
ve viyolonselin uzun tuttugu ton
adeta bir Bruckner havası oluşturur;
tüm bunların üzerinde birinci
kemanın önce terkedilmiş gibi
yumuşak ve özlem dolu duyurdugu
tema sonra, daha ümitle dolu, majör
tona yönelir. Ancak şiddetli ve
enerjik bir bas motif, bu aynı şekilde
süren ortamı degiştiren güçlü bir
kontrast oluşturacaktır. Bu arada
ikinci keman Do majörde, melankolik
bir yan tema ile, hiç olmazsa, geçici
biçimde havayı degiştirmek ister.
2. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Do majör
tonda, agırca (Andante) tempoda, birinci ve onaltıncı ölçüler arasında1 823'te bestelenen Rosamunde
Müzigi (No.S) ile çok büyük benzerlik
sergileyerek başlar. Schubert belki
de, yalnızca iki temsilden sonra
kaldırılan Rosamunde bale müzigini
unutulmuşluktan kurtarmak istemiş,
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günlerinin anısı, lirik ve dayanılmaz bir
parlaklıkla ideal bir oda müzigi olarak
gerçekleşiyor, Alabalık Liedi'nin ezgisi
ise dördüncü bölümde
degerlendiriliyordu.
Piyano, keman, viyola, viyolonsel ve
kontrbas için yazılan eserin 1 . Bölümü
neşeli ve canlı (AIIegro vivace)
tempoda yaylı çalgıların tek bir
akoruyla açılır. Bunu piyanonun canlı
arpejleri izler ve 20 ölçü sonra keman
gerçek birinci temayı duyurur.
Viyolonsel ikinci, piyano da üçüncü
temayı sergiler.
2. Bölümde agırca (Andante)
tempoda şarkı söyler gibi önce
piyanoda birinci, viyola ve
viyolonselde ikinci tema, yine
piyanoda üçüncü tema duyulur.
3. Bölüm, çok hızlı (Presto)
tempodaki Scherzo, hareketli ve
duygulu bir halk dansı stilindedir. Trio
bölmesi ise sanki Viyana stilinde
yapılan daha yumuşak, neşeli dansları
yansıtır.
4. Bölüm agırca (Andantino)
tempodaki Alabalık teması ile, bir
rüya gibi çok hafif şekilde yaylı
çalgılarda başlar. Bu tema üzerine beş
varyasyon ve bir Allegretto Coda
oluşacaktır. 1 . Varyasyonda piyano
temayı trillerle süsleyerek geliştirir.
2. Varyasyonda baş rolü keman
yüklenir; viyola ve viyolonselin
katıldıgı temayı piyano, bir yankı gibi,
romantik şekilde cevaplar. Canlı
3. Varyasyon piyanonun güçlü girişiyle
başlar. 4. Varyasyonda ise kontrbas
bile temayı duyurur. 5. Varyasyonda
viyolonsel Arpeggione Sonatı'ndakine
benzer yorumuyla seçkinleşir. En
sonda ise tema bütün çalgıların neşeli
katılımıyla, adeta sıçrar gibi daha da
hızlı tempoda (AIIegretto)
yorumlanır.
-------1 5. Bölüm (Finale-AIIegro giusto) biraz
Schubert: Beşli
da Bohemya havalarını anımsatan
1 8 1 9 Temmuz'unda Schubert,
neşeli bir halk dansı ile başlar.
Schubert'in karakterini tam anlamıyla
kendisini Lied konusunda çok
yansıtan mutlu ve keyifli bir şekilde
etkileyen dostu bariton J.M. Vogl
sona erer. (Süre 37')
( 1 768- 1 840) ile yukarı Avusturya'nın
Steyr bölgesinde bir geziye çıkmıştı.
Kentin ileri gelenlerinden Sylvester
Paumgartner'in evinde yapılan bir
müzik akşamında kendisinden, iki yıl
önce besteledigi Alabalık Liedi
üzerine çeşitlerneler yazması istendi.
Böylece bu neşeli ve sıcak yaz

bu saf ve lied yapısındaki temayı
sevimli ve sakin biçimde tekrar
degerlendirmiştir. Iki bölmeli olarak
düzenlenen bu Andante bölüm,
temanın varyasyonlarla degişimiyle
işlenir; orta bölmede aydınlanan
tema, duygusal bir gerilimle sona
dogru bas seslerde duyurulan üç sesli
çagrıyla güzel anlar yaşatır.
3. Bölüm 3/4'1ük bir Menuetto
ölçüsünde, neşelice (AIIegretto)
tempoda, La minör tonda girer.
Burada da Schubert, 1 8 1 9'da
Schiller'in şiiri üzerine yazdıgı "Die
Götter Griechenlands" (Yunan
Tanrıları) liedinin (0677) temasını
kullanmıştır. Zarif ve çekici havadaki
bu motif önce çekingen, sonra da
akıcı biçimde yansıtılır. Viyolonselin
çok hafif (pp) noktalı ritmle başlattıgı
tema diger çalgılara da ulaşır;
eglenceli ama çok hafifçe gelişirken
uzun tutulan geçiş, degişken ve parlak
motif parçalarına dönüşür. Bir dans
havasında dört ölçü süren çekici bir
melodi -sanki bu parçalarda gizlenmiş
gibi- ortaya çıkar. Bölümün La majör
tondaki Trio kısmında ise girişteki
tema sevimli bir Laendler benzeri,
şakacı melodik yükselmelerle
yansıtılırken, vurgulamalar hep
üçüncü vuruştadır.
4. Bölüm 214'1ük ölçüde, La major
tonda, şen ama ılımlı (AIIegretto
moderato) tempodadır. Schubert'ın
bu neşeli finali bir Macar müzigi gibi
ele alışı, trillerle süslenen ilk tema,
adeta bir köy klarnetçisini anımsatır.
Çok kez duraklamalarla kesilen bu
folklorik akış, noktalı ritmli minör
tema ile de bozulmaz. Her dört
çalgının da parlak partisi eseri, canlı
bir Macar Rondosu olarak finale
ulaştırır. (Süre 32')
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A ndante con moto
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Kilise korosu üyesi ve ögretmenin
oglu olarak Meissen'de dogan Peter
Schreier, henüz Dresden kilise
korosundayken, Bach
Oratoryalarındaki alto partisi dahil
birçok esere solist olarak katıldı.
Liseyi bitirdikten sonra 1 959 yılına
kadar Dresden Müzik Yüksek
Okulu'nda Herbert Winkler ve
Johannes Kemter ile şan, Ernst
Hintze ile orkestra şefligi ve Martin
Fleamig ile de koro yöneticiligi
ögrenimi gördü. Aynı yıl
Beethoven'in Fidelio'sunda "Birinci
Tutuklu" olarak ilk kez sahneye çıktı,
1 96 1 'de Dresden Devlet Operası'nda
görev aldı ve ertesi yıl da Mozart'ın
"Saraydan Kız Kaçırma" operasında
Belmonte olarak büyük başarı
kazandı. Konuk sanatçı olarak
1 963'de Alman Devlet Operası
Berlin'de, 1 969'da da Viyana Devlet
Operası'nda sahneye çıktı. 1 966'da
Bayreuth Festivali'nde Tristan'daki
"genç denizci" rolünü yorumladı.
1 967'de, 25 yıl sürekli katılacagı
Salzburg Festivali'nde ilk kez sahneye
çıktı. Bunu New York
Metropolitan'daki ilk Tamino rolü,
Milano Scala ve Buenos Aires'deki
Teatro Colon'daki ilk çalışmaları
izledi.
Peter Schreier'e sanat kariyeri
boyunca verilen ünvan ve ödüller
arasında Bavyera, Avusturya ve eski
OOR tarafından verilen
Kammersaenger ünvanı; Viyana
•
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Müzik Dostları Dernegi Onur Üyesi
( 1 986), 1 989'da verilen Münih ve
Berlin Akademileri ile lsveç Kraliyet
Akademisi üyeligi, 1 . Sınıf Devlet
Ödülü ( 1 972 ve 1 986). Kopenhag
Leonie-Sonnigs Müzik Ödülü ( 1 988),
Eyalet başkenti Magdeburg tarafından
verilen Georg Phillipp Telemann
Ödülü ( 1 994), 1 994 Wartburg
Ödülü; Mozart yapıtiarına katkısından
dolayı "Wiener Flötenuhr" ile
Leonard Bernstein, Wolfgang
Sawallisch ve Claudio Abbado'ya da
verilmiş olan Ernst von Siemens
Ödülü (Münih- 1 988) bulunmaktadır.
Peter Schreier kariyerinin başından
itibaren eşsiz bir Mozart tenoru
olarak isim yaptı. Mozart rollerini,
kendisi de çalışmalarının odak noktası
olarak kabul etmesine karşın,
Rheingold'daki " Loge" ve
Palestrina'daki başrol gibi birçok
degişik alanda da yorumları vardır.
Bunların yanısıra klasik-romantik
kantat ve oratoryaları içeren geniş bir
repertuara sahiptir. Ancak en büyük
ilgi alanı, bugün bile dünyanın her
tarafında önemli konser salonlarını
doldurdugu Lied'lerdir. Bu arada eski
bir kilise korosu üyesi olması ve
sakson-protestan kantor
geleneginden dolayı Bach'ın yapıtları
sanat çalışmalarının bir diger agırlık
noktasını oluşturur.
Peter Schreier'in geniş diskografısi
yıllardır zeki ve duyarlı bir Lied
yorumcusu olarak günümüze uzanan
tüm stillerdeki icrasıyla takdir
topladıgını göstermektedir. 1 9901 99 1 arasında üç büyük Schubert
Lied dizisinin -piyanist Andras Schiff
eşliginde-, Ingiliz Gramophon Avery
ödülünü de alan, CD'sini yaptı.
1 979'dan beri orkestra şefi olarak da
çalışmalarını sürdüren Peter Schreier
Dresden Staatskapelle, Berlin
Filarmoni, Viyana Senfoni, Mozarteum
Orkestrası, Hamburg Devlet
Filarmoni Orkestrası ve Los Angeles
Filarmoni Orkestrası'nın yanısıra
birçok tanınmış toplulugu
yönetmiştir.
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Tamino which was fol lowed by his fırst
appearances i n La Scala, M i lan, and
Teatro Colon i n Buenos Aires.
During his artistic career Peter Schreier
received many titles and awards
including che Kammersaenger title
given i n Bavaria, Ausrria and che
former OOR , che honorary member of
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Ernst von Siemens Award which was
also received by Leonard Bernstein,
Wolfgang Sawallisch and Claudio
Abbado.
Peter Schreier, si nce che beginning of
his career, has been recognised as an
unique Mozart tenor. Although he
considers that che Mozart roles have
always been che focus of his works, he
also gained greac success in che
interprecacion of differenc characcers
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ALEXANDER JANICZEK
• 1 970 yılında Salzburg'ta dogan
Alexander Janiczek, Salzburg
Mozarteum Yüksek Okulu'nda Prof.
Helmut Zehetmair ile keman egitimi
gördü. Yorumcu diplomasını başarıyla
aldıktan sonra 1 990'da Sandor Vegh ile
çalışmaya başladı. ögrenciligi sırasında
okulun Salzburg'taki Uluslararası
Mozart Haftası etkinliklerinde verdigi
konseriere solist olarak katıldı, para
ödülleriyle burslar kazandı. Rostal,
Milstein, Delay, Krebbers, Ricci, Varga,
Klimov, Ashkenasy ve Sandor Vegh
gibi ögretmenlerin master sınıfiarına
katıldı.
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Birçok yarışmada ödüller kazanan
Alexander Janiczek Avusturya Genç
Müzikçiler yarışması ile Uluslararası
Kocian Keman Yarışması'nda (Çek
Cumhuriyeti) birinci, 1 99 1
Uluslararası Salzburg Mozart
Yarışması'nda da ikinci oldu. Janiczek,
radyo ve televizyon programlarıyla
kayıt çalışmalarının yanısıra Prusya
Uluslararası Müzisyenler Semineri,
Cove (Ingiltere) ve Almanya'da yapılan
Avrupa Oda Müzi�i Birli�i etkinlikleri
dahil, dünyadaki birçok oda müzi�i
konserlerine katıldı. Solist olarak
Salzburg Mozarteum Orkestrası,
Hamburg Senfoni Orkestrası, Macar
Ulusal Filarmoni Orkestrası ve
Camerata Academica Salzburg ( 1 99 1
ve 1 993'te Güney Amerika' da,
Budapeşte, Montreux, Locarno
festivallerinde, Linz'de Bruckner
Festivali'nde, Madrid ve Viyana'daki
Mozart Festivalleri'nde) ile konserler
verdi. 1 993 A�ustos'unda da Salzburg
Festivali'nde Beethoven'ın keman
konçertosu yorumuyla ilk konserini
verdi ve büyük başarı kazandı.
1 99 1 'den beri Camerata Academica
Salzburg'un konzertmaysteri olan
Alexander Janiczek 1 994 Ekim'inde,
Sandor Vegh'in rahatsızlanması
üzerine, orkestranın Viyana'da
Musikverein ve Konzerthaus
salonlarıyla Salzburg Mozarteum'da
verdi�i senfonik konserleri yönetti.
Sanatçı solist olarak katıldı�ı
konserlerin yanısıra Paris
Konservatuvarı'nda oda orkestrası
dersleri vermekte, Prag ve
Kracov'daki Avrupa Mozart
Akademisi'nde konuk ö�retmen
olarak görev yapmaktadır. Alexander
Janiczek, Avusturya Ulusal Bankası'nın
kendisine sa�ladı�ı Carlo Bergonzi'nin
I l i S'de Cremona'da yaptı�ı bir
kemanla çalmaktadır.

he was awarded grants and scholarships
and took part in masterdasses with
teachers such as Rostal, Milstein, Delay,
Krebbers, Ricci , Varga, Klimov,
Ashkenasy and Sandor Vegh. He has
been a prize winner in many
comperirions, among which are a fırst
prize in the Austrian "Jugend
Musiziert" and in the I n ternational
Kocian Violin Competition in the
Czech Republic, a second prize in the
International Mozart Competition i n
Salzburg in

1 99 1 .

Alongside radio and relevision
broadcasrs and recordings, Janiczek has
also made appearances in numerous
chamber music concerts worldwide,
from the International Musicians
Seminar to Cove in England and to the
European Chamber Music Association i n
Germany. As a soloisr h e appeared wirh
the Salzburg Mozarteuro Orchestra,
Hamburg Symphony Orchestra, the
Hungarian National Philharmonic and
the Camerara Academica Salzburg (in
South America in

1 99 1

and

1 993, ar the

Budapesr, Monrreux and Locarno
Festivals, at the Bruckner Festival i n
Linz and the Mozart Festivals i n Madrid
and Vienna). In August

1 993

he made

his highly acclaimed debur as a soloisr ar
the Salzburg Festival with Beerhoven's
violin concerto.
Si nce

1 99 1 ,

Alexander Janiczek holds

the posi rion of teader of the Camerara
Academica Salzburg. In Ocrober

1 994,

he stepped i n for an indisposed Sandor
Vegh and di rected the orchestra in i ts
symphonic repertoire in Vienna's
presrigious Musikverein and
Konzerthaus halis and in the Salzburg
Mozarreum. As well as his engagemenrs
as a soloisr, Alexander Janiczek di recrs
chamber orchesrra courses ar the Paris
Conservatoire and is a regular guesr
coach at the European Mozart Academy
in Prague and Cracow. Alexander

• Alexander Janiczek was born in

1 970

Janiczek plays on a violin by Carlo

in Salzburg and srudied the violin wirh

Bergonzi made in

Prof. Helmut Zehermair ar the Salzburg

which has been put ar his disposal by

Mozarteuro Hochschule. Afrer

the National Bank of Austria.

1715

in Cremona

graduaring wirh a disrincrion in his
performers diptorna in

1 990 he

conrinued his studies w i rh Sandor
Yegh. Whilsr stili a srudenr he
appeared as a soloisr in the Salzburg
Hochsch ule"s con.certs in rhe
lnrernarional Mozart Week in Salzburg;

CAM ERATA ACADEMICA
SALZBURG

Camerata Academica Salzburg tam
anlamıyla profesyonel bir oda
orkestrası olarak tanımlanamaz. Bu
•

tarz bir müzik türünü yorumlamak
oda müzi�i dünyasına derin bir
şekilde kök salmış olan kişisel bir
müzik felsefesini gerektirir: Keskin bir
müzik kula�ı. yenilikçi fikirler, kendine
güven ve hoşgörü . . . Bütün bu
özelliklere Camerata üyeleri sahiptir.
Camerata 1 95 1 yılında Bernhard
Paumgartner tarafından
kuruldu�undan bu yana bütün iniş
çıkışiarına ra�men müzikal bir birlik
oluşturmayı başardı; 1 978 yılından bu
yana da Sandor Vegh'in yönetiminde
geniş bir aile haline geldi.
Paumgartner'in niyeti, Salzburg
Mozarteum Yüksek Okulu'ndan hem
ö�rencileri, hem de profesörleri
seçmek, böylece genç ve yaşlı
senteziyle, enerjisini öncelikle
Mozart'ın eserlerine adayan bir
orkestra kurmaktı. Ve bu özgün
amaç, bugün hala meyvalarını
vermektedir.
Orkestradaki müzisyen sayısı,
programa uygun olarak, 2 1 ile 45
arasında de�işebilmektedir. Mozart'ın
eserlerinden seçilen repertuar, onun
daha az bilinen bestelerini içerdi�i gibi
barok ustalarla Haydn, Beethoven,
Schubert, Mendelssohn, Brahms,
Dvorak, Çaykovski ve Wolftan 20.
yüzyılın öncülerine (Schönberg, Berg,
Bartok ve Stravinski) kadar geniş bir
yelpazeye uzanır.
Orkestranın repertuarında geniş eser
grupları (örne�in Mozart'ın
Serenat'ları ve Divertimento'ları,
Cassation'ları ve tüm piyano
konçertoları gibi) ve birçok solo
parçaları Capriccio, DECCA ve
Phillips'den CD olarak yayınlanmıştır.
Camerata Academica yurtiçinde ve
dışında yılda 90 kadar etkinli�i
kapsayan ve kendi kendini finanse
eden aktif bir konser ve turn e
programına sahiptir. Bu konserlerin
ço�unda orkestra üyeleri solistlik
görevini de üstlenmektedir. Salzburg
Mozarteum salonunda verilen çift
konser dizileri 1 992'den beri
Uluslararası Mozart Vakfı'yla birlikte
yürütülmektedir ve bunlar Sandor
Vegh Dizisi olarak Viyana
Konzerthaus'da yinelenmektedir.
Camerata Academica, Salzburg
Festivali ile 1 993'den beri de Mozart
Haftası'na düzenli olarak katılmaktadır.
Orkestra 1 996'da bu festivallerde
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Sandor Vegh, Sylvain Cambreling,
Franz Welser-Möst ve Helmuth Riliing
ile konserler verdi. Ayrıca orkestranın
diger 1 996 etkinlikleri arasında Andras
Schiff ile Madrid'te beş konser, Viyana
ve Feldkirch'te Schubertiade Festivali,
Welser-Möst yönetiminde Vatikan'da
Haendel'in Mesih'i, Sandor Vegh ile
Köln Filarmoni salonu ve Viyana
Musikverein'da Schubert'in tüm
senfonileri yer aldı. Camerata
Academica 1 997 Salzburg Festivali'ne
üç Mozart operasıyla katılacaktır:
Mitridate, lucio Silla ve la Clemenza
di Tito.

Academica has an active concert and
touring career encompassing some 90
annual performances at home and
abroad which are largely self-fınanced.
These ofren see members of the
orchestra appear as soloisrs. The double
concert series in the Salzburg
Mozarteuro Hall has been joindy run
with the I n ternational Mozart
Foundation since 1 992 and is repeared
in the Vienna Konzerthaus as the
Sandor Vegh Cycle. The Camerara
Academica has been a regular guesr at
the Salzburg Festival and the Mozart
Week since 1 99 3 . In 1 996 the
orchestra appeared at rhese fesrivals

• The Camerata Academica Salzburg

cannot strictly be termed a professional

Cambreling, Franz Welser-Mösr and

chamber orchestra. True participation

Helmuth Rill ing. Further highl ights in

under Sandor Vegh, Sylvain

in this style of music-making assumes

1 996 included fıve concerts wirh

an individual musical philosophy deeply

Andcas Schiff in Madrid, Vienna and

rooted in chamber music: a keen pair of

the Schubertiade Festival in Feldkirch,

ears, an open mind, self-confıdence and

Handel's Messiah under Welser-Mösr

tolerance. Each of these qualities the

in the V arican and a cycle of the

Camerata musician can cal! his own.

complete Schubert symphonies in the

Since its foundation by Bernhard

Cologne Philharmonie and the Vienna

Paumgartner in 1 95 1 and through all

Musikverein w i rh Sandor Vegh. Ar the

the ups and downs of artistic fortune

1 997 Salzburg Festival the Camerata

the orchestra has stayed a musical

Academica will be present wirh three

fraternity. U nder the musical directian

Mozart operas: Mitridate, Lucio Silla

of Sandor Vegh fro m 1 97 8 onwards i t

and La Clemenza d i Tito.

has developed into an extended family.
Paumgartner's intention was to select
both students and professors fro m
Salzburg Mozarteuro Hochschule and
w ith this synthesis of young and old to
form an orchestra devoting i ts energies
primarily to the works of Mozart. And
this original goal stil! bears fruit in the
present day. The size of the orchestra
varies fro m project to project between
2 1 to 45 musicians. The choice of
repertoire amongst the works of Mozart
i ncludes also the less well known and
ranges from the Baroque masters,
Haydn, Beethoven , Schubert,
Mendelssohn , Brahms, Dvorak,
Tchaikovsky and Wolf to the chief
protagonists of the 20th century
(Schönberg, Berg, Bartok and
Stravinsky). Extensive groups of works
(such as the Mozart' s Serenades and
Divertiment i , Cassations and the
complete piano concerti) as well
numerous individual pieces from the
orchestra's repertoire have been
produced on disc for Capriccio,
DECCA and Phillips. The Camerata

Schubert: Senfoni No.S

Franz Schubert'in senfoni alanında
çalışması, 3 1 yıllık kısa yaşamında 1 8
yıllık bir süreyi kapsar. Ikisi kaybolmuş
olan bu 1 4 eserin arasında ancak yedisi
bitmiş on senfoni ve iki senfonik
fragmanı -bazıları ön tasarı halinde
bulunmasına karşın- bugün
tamamlanmış ve orkestrasyonu
yapılmış olarak müziksevedere
sunulmuştur . . . l l yaşında krallık
orkestrası korosuna giren Schubert
koro çalışmalarından sonra
ögrencilerin oluşturdugu orkestrada
önce ikinci, sonra birinci keman
çalmış; Haydn, Mozart ve
Beethoven'in erken dönem eserlerinin
seslendirilmesine katılmıştı. Kendinden
dokuz yaş büyük olan arkadaşı J. von
Spaun'un belimigine göre 1 8 1 1 - 1 3
yılları arasında okul orkestrası için beş
uvertür yazmış, 1 8 1 2' de bir senfonisini
-basit bir çalışma kabul ettiginden
yırtıp atmıştır.
Daha sonra babasının okuluna yardımcı

ögretmen olarak atanan Schubert, iki
yıl içinde 250 lied, sekiz opera, beş
senfoni yazabilmişti. 5. Senfoni'yi de bu
sıkıntılı okul yaşamı içinde, dört
numaralı Trajik Senfon i ile aynı yılda,
1 8 1 6'da bestelenmesine karşın, eser
hiç de karamsar degildir ve onun, 1 8.
yüzyılın bestelerine en yakın eseridir.
Schubert'in biyografısini yazan H.
Kreissle'nin 1 86 1 'deki kitabında
belimigine göre, baba Schubert'in
evinde toplanıp konserler veren
amatör, ancak birinci sınıf
profesyonellerin de katıldıgı ilginç ve
usta bir topluluk tarafından önce
kuartet biçiminde seslendirilen
5. Senfoni, daha sonra Burg
Theather'in müzikçilerinden Otto
Hatwig'in Gundelhoftaki evinde de
geniş kadrolu orkestra ile çalınmış.
Flüt, iki obua, iki fagot, iki korno ve
yaylı çalgılar için yazılan -daha sonraki
senfoniler gibi geniş kadroyu
içermeyen ve bu nedenle trompetsiz
ve timpanisiz diye de adlandırılan 5.
Senfoni'nin partisyonu bir ara
kaybolmuş, çok sonra Viyana Opera
Orkestrası yöneticisi Johan n
Herbeck'in ( 1 83 1 - 1 877) evinde çalgı
partileri bulunanarak, ilk kez londra'da
1 Şubat 1 873'de Crystal Palace'da
August Mann yönetiminde
yorumlanmıştır. Berlin Devlet
Kitaplıgı'nda bulunan elyazması
partisyan da ilk kez 1 885'de
yayınlanmıştır. Schubert'in o günlerde
tuttugu anılarında Mozart'ı hayranlıkla
andıgı ve "Beethoven'den sonra kim ne
yaratabilir ki?" cümlesini yazdıgı
bilinmektedir. 5. Senfoni'de de bu sevgi
açıkça hissedilir. Sade ve oda müzigi
havasında olan senfonide Haydn'ın
çalgıları degerlendirme stili, Mozart'ın
zarif orkestra anlayışı -özellikle 40.
Senfoni'nin etkisi- ve Beethoven'in
sonuncu piyano konçertosu ile mizaç
bakımından uyumu sezilir. Viyanalı sivri
dilli eleştirmen, üniversitede müzik
tarihi ögretmeni ünlü Eduard Hansick
de ( 1 825- 1 904) bu nedenle eseri
"Başarısız bir Mozart taklidi" olarak
tanımlar. Önemli Ingiliz müzik adamı
Sir Donald Tovey ( 1 875- 1 940) ise
buna karşılık şunları söyler: "Bu küçük
senfoniyi akademik eleştirilerle
zedelemek kimseye nasip
olmayacaktır". Teknik yönden büyük
güçlükler içeren bu iddiasız ve zarif
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senfoni, bu nedenle bugün gayretli
amatör orkestraların bile
repertuarında yeralan eserlerin başında
gelir. Müzik yazarı Hans Renner
"Aiacalı bir buket taze, latif, hülyalı
melodilerden oluşan, -raslantı sonucu
gibi- bir senfonik yapıya bürünen bu
eser için herhangi bir açıklamaya da
gerek yoktur" diyor . . .
1 . Bölüm (AIIegro) agır ve sessizce
açılan bir perde gibi, dört ölçülük bir
girişten (lntroduction) sonra başlar.
Beş notadan oluşan sihirli ana tema
hemen yaylı çalgılarda neşeli tempoda
belirir. Kemanların oktavlı biçimde
duyurdukları ikinci tema ise Haydn'ı
anımsatır. Kısa gelişirnde ise yine
sertlikten kaçınıımıştır . . . Senfoninin
en uzun kısmı 2. Bölüm (Andante con
moto), Mi bemol majör tonda,
yumuşaklıkla sunulur. Ustaca
geçişlerle, agırca tempoda, Schubert'e
özgü melodik çizgide, ama bir rondo
(ABABA-Coda) formundadır. Şarkı
söyler gibi olan tema (A). daha
romantik ve duygusallıgı -keman, flüt
ve obua ile daha zenginleştirerekdogaçtanmış gibi yansıtılan ikinci tema
(B) ile karşıtlık oluşturur . . . 3. Bölüm
(Menuetto-AIIegro molto), Mozart'ın
ünlü 40. Senfoni'siyle aynı tonalitede,
Sol minörde bir Menuet dansıdır.
(Spaun'un belirttigine göre Schubert,
Mozart'ın bu senfonisini çok sever,
sıksık çalarmış). Bu kısa ve biraz sert
dans, Viyana'da dogan ve ölen tek
Viyanalı besteci Schubert'in en sevimli
Laendler dansının örnegini verdigi
minör tondaki trio ile yumuşar,
hafifleşir . . . 4. Bölüm (AIIegro vivace)
ise, çok hızlı tempoda yine asıl
tonaliteye ve sonat formuna dönerek
yorumlanan ve birinci bölümün
havasını yansıtan bir finaldir. Ustaca
modülasyonlada gelişir. Haydn
anlatımında, Schubert canlılıgında
mutluluk saçar; bestecinin bu dengeli
ve parlak yapıdaki eserini gülümseyen
bir çoşkuyla sona götürür. (Süre 25')
Schubert: Rondo

Çok genç yaşında, tanınmamış, fakir
bir besteci olarak ölen Franz Schubert
genellikle oda müzigi eserleri, liedler,
operalar ve senfoniler yazmıştır. Onun
solo çalgı ve orl<estra alanındaki verimi
hiç tanınmaz. Günümüzde Rondo

adıyla yeni yeni duyulan eser, aslında
onun bu alandaki üç eserinden biridir
ve "Keman ve Yaylılar için La Majör
Rondo" başlıgını taşır . . . Eser 1 8 1 6'da,
1 9 yaşındaki Schubert'in babasının
yanında ögretmenlik yapmaktan sıkılıp,
Laibach Okulu'na müzik ögretmeni
olmak isteginin reddinden sonra
arkadaşı Schober ile beraber oturdugu
günlerde, 4. ve 5. Senfoni'leriyle aynı
yılda bestelenmiştir. Rondo'nun ilk kez
nerede seslendirildigi bilinmiyor; ancak
bir arkadaş çevresinin oluşturdugu
toplulukla, belki de kardeşlerinin
katılmasıyla çalındıgı sanılıyor.
Elyazması notasının kopyası Viyana
Ulusal Kitaplıgı'nda bulunan ve
1 897'de yayınlanan Rondo, 33 ölçü
süren kısa bir Adagio ile başlar.
4/4'1ük ölçüdeki, adeta Barok stilde
başlayan bölüm bir uvertür gibi
görkemli şekilde gelişir. Bu arada solo
çalgı dokunaklı bir ezgiyle girer. Daha
sonra 2/4'1ük ölçüdeki, Rondo
biçimindeki Allegro giusto'ya geçilir.
606 ölçü süren bu bölüm sanki
Arpeggione Sonatı'nın açık
yürekliligini, renkli arpejlerini katıksız
bir sevinçle yansıtır gibidir. Sade,
gösterişsiz melodisiyle çok kez
tekrarlanan Rondo temasının yanında
çeşitli Viyana ezgileri, biraz da
Mozart'ı andırır şekilde, parlak bir
tutti eşliginde birbirini izler. (Süre 1 6')
Schubert: Senfoni No.3

Yoksulluk içinde geçen kısa
yaşamında büyük bir çalışma şevki,
kolaylık ve dogallıkla yazan Schubert,
belki de yazdıgı senfonileri hiç
dinleyememiş olan tek bestecidir.
Hatta ünlü Bitmemiş Senfoni'si bile ilk
kez ölümünden 43 yıl sonra
seslendirilmiştir. Do Majör Senfoni
No.7 ise, şans eseri Schumann
tarafından 1 839'da -bestecinin
ölümünden l l yıl sonra- Viyana'da
Schubert'in kardeşinin evinde
bulunmuştur. Schubert yedi senfoniyi
tamamlamış, sekizinci yarım kalmış,
digerlerini de eskizler halinde
bırakmıştı. Ilk altı senfonisini 1 8 1 3- 1 7
yılları arasında -yani 1 6 ile 20
yaşlarında- yazan Schubert bunlarda
Haydn, Mozart ve Beethoven'in
geliştirdigi klasik şemayı romantik bir
anlayışla ele almış, melodik ve

armonik yapıyı ön planda kullanmıştır.
Schubert'in bu ilk senfonileri arasında,
ikinciden hemen bir iki ay sonra yazıgı
3. Senfoni zirvededir. 24 Mayıs ile 1 9
Temmuz 1 8 1 5 arasında -Schubert 1 8
yaşındayken- besteleneo 3. Senfoni,
arkadaşları arasında özel olarak
çalınmış, 1 860'da ancak finali halk
huzunda seslendirilebilmişti. Eserin
bütünü ise 1 88 1 ' de Londra'da August
Manns yönetiminde Crystal Palace'ta
müziksevedere ulaştı. Önceki
senfonileri gibi herhangi bir güçlük
yaratmayan, problemsiz 3. Senfoni
melodi zenginligi ve Viyana
çekiciligiyle Bitmemiş Senfoni'yi
müjdeler gibidir. Ayrıca Schubert'in
en kısa senfonisi olan bu pırıltılı,
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. I kinci 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 çalgılarla 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 -Laendlerbiçiminde oktavlarla duyuruşuyla
şenlenir . . . 4. Bölüm çok hızlı (Presto)
temposuyla, 6/8'1ik ölçüde, sanki
ayakların yere degmeyecek şekilde
dansını planlayan bir finaldir. !talyan
stili olarak tanımlanan bölüm
Schubert'in 1 8 1 7'de yazacagi iki
ltalyan Uvertürü'nü de duyurur
gibidir. (Süre 23')
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gerçekleştirilen büyük ve örnek
--------ı yapımlar bu kurumun, bütün dünyaca
WOLFGANG SAWALLISCH, şef conducror
kabul edilen mükemmellik standartına
GODFRIED HOOGEVEEN, viyolonsel cello
ulaşmasını sagladı.
Münih'te dogan Sawallisch aynı
KEN HAKli, viyola viola
kenteki Müzik Akademisi'nden
mezun oldu. Şeflik kariyerine 1 947'de
vokal egitmenlik, koro, opera, bale ve
konser şefligi yaptıgı Augsburg
Operası'nda başladı; 1 953'den
itibaren de Aachen, Wiesbaden ve
Köln'de müzik direktörlügü yaptı.
Aynı yıl, ilişkisini hala sürdürdügü
Berlin Filarmoni'yi ilk kez yöneterek
bu orkestrayı yöneten en genç şef
ünvanını aldı. 1 957-62 yılları arasında
da Bayreuth'te şeflik yaptı. 1 960'1ı
yıllarda ise hem Hamburg
Filarmoni'nin, hem de Viyana
Senfoni'nin müzik direktörüydü ve
yaptıgı katkılardan dolayı her iki
orkestra tarafından kendisine şeref
üyesi ve şefi ünvaniarı verildi. 1 97380 arasında Cenevre'de Suisse
johannes Brahms ( 1 83 3 - 1 897)
Senfoni No.4, Mi Minör Op.98 Symphony No.4 in E M i nor, Op.98
'.' SIGNAAL
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A llegro non troppo
A ndante moderato
A llegro giocoso - Poco meno presto
A llegro energico e passionato - Piit A llegro

Ara lntermission
Richard Strauss (1 864-1 949)
Don Kişot, Op.35 (Şövalye Karakterinde bir Tema Üzerine Fantastik Yaryasyon lar)
Don Quixote, Op. 3 5 (Fanrastic Variations on a Theme of Knightly Character)

1 ) Giriş (Orta htzda) In troduction (Maessiges Zeitmass)
2) Tema (Ölçülü) : Hüzünlü Şekilli Şövalye Don Kişot. Sanço Pansa (Majör)
Theme (Mti:rsig) : Don Quixote, the Knight of the R ueful Counrenance.
Sancho Panza (Maggiore)

3) Yaryasyon 1 (Rahatça): Yel Degirmenleriyle Macera
Variation 1 (Gemiihlich): The Advenrure of the Windmills
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4) Varyasyon 2 (Savaff' tempoda): Koyun Sürüsüne Karşı Savaş
Variation 2 (Kriep,eriJch):The Banle with the Sheep

5) Varyasyon

3 (Orta hlZda): Şövalye

ile Uşa�ının Konuşması

Variation 3 (MiiJJifieJ ZeitmaJJ) : Dialogue of Knight and Squi re

6) Varyasyon 4 ( Biraz geniJçe):

Tövbekarların Geçişindeki Macera

Variation 4 (EtwaJ breiter): Th e Advemure

7) Varyasyon

5

w ith

the Process i on of Penitents

(Çok alf.ır): Don Kişot'un Gece Nöbeti

Variation 5 (Sehr lanpam) : Don Quixote's Vigil

8) Varyasyon

6 (Çabuk):

Büyülenmiş Dulcinea

Variation 6 (Schne/1) : Dulci nea's Enchammem

9) Varyasyon 7 (Öncekinden biraz daha Jakin):

Havada At Koşturma

Variation 7 (E in wenip, ruhiger a!J vorher) : The Ride through the Air

1 O) Varyasyon 8 (GoiteriJ!i): Büyülü Kayıktaki Macera

Variation 8 (Gemiichlich) : The Advemure of the E nchamed Boat

l l ) Varyasyon

9 (Çabuk vefırtına gibi):

Büyücülerle Yarışma

Variation 9 (Schne/1 und JtiirmiJch) : The Comesc widı the E n chamers

1 2) Varyasyon 1 O (Çok p,erıiJ): Beyaz

Ay Şövalyesi ile Savaş.
Yenik Don Kişot'un Eve Dönüşü

Variation 1 O ( Viel breiter) : Joust wi th the Knight of the White Moon.
The Defeated Don Quixote's Journey Home

1 3) Final (Çok Jakin): Don Kişot'un Ölümü Finale (Sehr ruhig) : The Death of Don Quixote
1 9.6. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.00
Atatürk Cul tural Centre, Grand Hall, 7 .00 pm

Romande Orkestrası'nın sanat
yönetmenligini yapan Wolfgang
Sawallisch 1 992 sonunda Münih'teki
görevinden ayrıldı.
Wolfgang Sawallisch'in aldıgı ödüller
arasında, La Scala-Milano ile 35 yıllık
beraberliginden dolayı verilen
"Toscanini Altın Baton"u da
bulunmaktadır. 1 964 yılından beri
konuk şef olarak yönettigi NHK
Orkestrası ile Santa Cecilia'nın
(Roma) onursal şefıdir.
Aynı zamanda yetenekli bir piyanist
olan Sawallisch hem oda müzikçisi,
hem de günümüzün birçok ünlü
şarkıcının eşlikçisi olarak aranılan bir
sanatçıdır. Orkestralar ve solistlerle,
özellikle son yıllarda Philadelphia
Orkestrası ile yaptıgı kayıtlar, bir
eleştirmenin dedigi gibi "onun
partisyon üzerindeki mutlak
hakimiyetinin göstergesidir".

Concertgebouw Krallık Orkestrası Sürekli Spansorları
The spansors of the Royal Concercgebouw Ürehescra

canon

I N G . G ROUP

SARA LEE I IH';

• One of the leading conductors of our
time, Maestro Wolfgang Sawallisch is

the Music Director of the Philadelphia
Ürehescra since September ı 993. For
more than

2ı

years he !ed the Bavarian

State Opera in Munich as music
director, serving during the last decade
of his ten u re as company's manager as
well. The exemplary performances of
great stage works under his
directorship assured this institution irs
i n ternationally acknowledged standard
of exeellence.
Born in Munich, Maestro Sawallisch
graduated from the Academy of Music
in the same city. He began his
conducring career i n ı 947 at the Opera
Theacre of Ausburg, where he worked
as vocal coach , choral master and
conductor of bali er, opera and concert
music. From ı 95 3 onwards he held
music directorships successively i n
Aachen, Wiesbaden and Cologne. That
year he also became the youngesr
conductor ever to lead the Berlin
Philharmonic, an arehescra he is
associated with to this day, and from
ı 9 5 7 to ı 962 he was on the podium at
Bayreuth. During

ı 960s,

he was music

director of both the Hamburg
Philharmonic and rhe Vienna
Symphony; both orchesrras have
recogn i zed his concriburion by making
him an honorary member and
conductor. He was the artistic director
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• Godfried H oogeven studied cello
w i th Tibor de Machula at the

Moog at the Musikhochschule in

complered his tenure in Munich at the

Muzieklyceum i n A msrerdam and with

Cologne. Haki i has been a member of

end of

Gregor Piatigorsky in Los Angeles. I n

the Royal Concerrgebouw Ürehescra

Wolfgang Sawal l isch has been awarded

1 976 h e became solo-eell ist o f the

since

many awards and ri tles i ncluding the

Residentie ürkesr in The Hague. I n

sol o violist on

of the ürehestre de la Su isse Romande
in Geneva from

1 97 3

to

1 980.

He

1 992.

"Toscani n i Gold Baron" Award, which

1 990 h e was appointed solo-eellist at

he received i n recognition of his

the Royal Concertgebouw Orchestra. I n

35-

year association w i th La Scala i n M ilan.

May

1 99 1

he made his debut a s soloist

He is the "Honorary Conducror

with the orchestra, playing Brahms

Laureate" of the NHK ürehescra i n

Double Concerto with Jaap van

Tokyo, where he has appeared as guest

Zweden, Claus Peter Flor conducring .

conductor every year since

This was followed b y performances of

1 964, as

well as of the Sanra Cecilia in Rom e .

the Sinfonia Concertante by Prokofıev

A gifred pianist, Wolfgang Sawall isch

in February

1 993.

is highly regarded as a chamber
musician and an accompanist of many
of the leading singers of our time. H i s
recordi ngs w i th orchestras a n d soloist,
parricularly recent releases made w i th

KEN HAKli
• Japon viyolacı Ken Haki i 1 954'de
Tokyo'da dogdu. Müzik egitimini

the Philadelphia Orchestra,
demonstrate -in the words of a eritic
his "rota! command of every aspect of
the score" .

G ODFRIED HOOGEVEEN
Amsterdam'daki Müzik Lisesi'nde
Tibor de Machula ile viyolonsel egitimi
gören Godfried Hoogeveen, daha
sonra los Angeles'de Gregor
Piatigorsky'nin ögrencisi oldu. 1 976'da
lahey Kent Orkestrası'na, 1 990'da da
Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'na
solo viyolonselci olarak atandı. 1 99 1
Mayıs'ında Jaap van Zweden ile birlikte
Claus Peter Flor'un yönetimindeki
orkestra eşliginde Brahms'ın Ikili
Konçertosu'nu seslendirerek solistlik
kariyerine başladı; bunu 1 993
Şubat'ındaki Prokofıefin Sinfonia
Concertante'ı izledi.
•

Tokyo'da Güzel Sanatlar ve Müzik
Üniversitesi'nde H isayuki Ono ve
Fumiki Asazuma ile yaptı. 1 980
sonunda solistlik diplomasını alarak
mezun oldu. Iki yıl süreyle Tokyo
Filarmoni Orkestrası'nda solo viyolacı
olarak görev yaptı. 1 982'de
Almanya'ya yerleşti ve Köln Müzik
Yüksek Okulu'nda Rainer Moog ile iki
yıl ögrenim gördü. Hakii 23 Nisan
1 985'de Kraliyet Concertgebouw
Orkestrası'na katıldı ve 1 Ocak
1 992'de de solo viyolacı olarak
atandı.
• The Japanese violist Ken Haki i was
born in

1 954

in Tokyo. He studied

music at the University of Fine Acts
and Music in Tokyo under H isayuki
Ono and Fumiki Asazuma, gai n i ng his
soloist diploma for viola at the end of

1 980.

He rhen spent two years with the

Tokyo Philharmonic Orkestra as solo
violist. In

1 982

he moved to Germany

where he studied two years. w i th Rainer

23

April

1 98 5 , and was appointed
1 January 1 992.

AMSTERDAM CONCERTGEBOUW
KRALIVET ORKESTRASI
ROYAL CONCERTGEBOUW
ORCHESTRA AMSTER DAM

Brahms 1 879'da Amsterdam'dan
ayrılırken, "Hoş insanlar, ancak kötü
müzisyenler" demişti. O dönemde ne
Concertgebouw binası, ne de
Concertgebouw Orkestrası vardı.
Dokuz yıl sonra 1 1 Nisan 1 888 günü
dünyanın en iyi konser salonlarından
birisi açıldı. 3 Kasım'da da, yeni
kurulan Concertgebouw Orkestrası
bu salondaki ilk konserini verdi.
Orkestra kısa sürede Willem Kes ve
Willem Mengelberg'in yönetiminde
Avrupa'nın önde gelen
orkestralarından birisi oldu. 1 897
başında Richard Strauss orkestra
hakkında, "Gerçekten harika,
dinamizm ve sanat aşkıyla dolu"
yorumunu yapıyordu.
Concertgebouw Orkestrası'nı
oluşturan 1 1 5 müzisyen çalgılarındaki
ustalıklarının yanında, kendilerine özgü
stilleriyle orkestranın eşsiz tımsını
oluşturmaktadır. Orkestranın, kadife
gibi yumuşak yaylıları, altın tınılı bakır
nefesiiieri ve tahta nefesiiierin çogu kez
"tipik Hollandalı" olarak nitelendirilen
sonoritesi ile uluslararası arenanın
birkaç seçkin orkestrası arasında
önemli bir yeri vardır. Şimdiye kadar
yapılan bini aşkın kaydın da,
orkestranın bu duruma gelmesinde
büyük katkısı olmuştur. Orkestranın
her yıl verdigi ortalama 1 20 konserin
yaklaşık 30'u yurt dışında, en önemli
konser salonlarında yer almaktadır;
Berlin, Paris, londra, Madrid, Salzburg
ve Viyana'da, Kuzey ve Güney
Amerika'da, Uzak Dogu ve Japonya'da
çoşkulu bir seyirci kitlesini
konserlerine çekmektedir.
1 988 yılında orkestranın şefligine
Riccardo Chailly atandı. Chailly
kendinden önce orkestrayı yönetmiş
olan Willem Kes ( 1 888- 1 895), Willem
Mengelberg ( 1 895- 1 945), Eduard van
Beinum ( 1 945- 1 959) ve Bernard
•
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Haitink'in ( 1 963- 1 988) yolunu izledi.
Orkestra, Chailly'nin yönetiminde
görkemli tarihini sürdürme�e devam
etti ve repertuarını daha da genişletti.
Willem Mengelberg'in yönetimindeki
SO yıl boyunca R. Strauss, Mahler,
Ravel, Debussy, Stravinsky, Schönberg,
Hindemith, Schreker ve Milhaud gibi
bestecilerle yakın ilişkiler kuruldu ve
birçok kez orkestrayı yönetmeleri
sa�landı. Bartok, Rahmaninof, Prokofıef
ve daha birçok besteci eserlerinin
yorumuna solist olarak katıldı. Bir
orkestra için çok önemli olan ve
aralarında Peter Sehat, Luciano Berio,
Luigi Nono, Witold Lutoslawski ve
aynı zamanda şeflik de yapan Bruno
Maderna'nın bulundu� ça�daş
bestecilerle ilişkiler daha da yo�nlaştı.
Pierre Boulez 1 995 sezonunda
"Notations" adlı bestesinin etkileyici
bir yorumunu gerçekleştirdi, Amerikalı
besteci John Adams da, orkestrayla
kendi eserini yorumladı. Orkestra,
Hollanda'daki birçok ilk
seslendirmelerin yanısıra, kısa süre
önce Galina Ustvolskaya, Jan van
Vlijmen, Ron Ford'un eserlerinin dünya
prömiyerlerini yaptı; Mauricio Kagel ile
Hollandalı besteciler Peter-Jan
Wagemans ve Richard Rijnvos'un,
orkestranın siparişi olan bestelerinin ilk
seslendirilişi de gerçekleşecek.
Concertgebouw Orkestrası özellikle
Brahms, Mahler, Bruckner, R.
Strauss'un bestelerini de içeren geç
romantik eserlerin yorumuyla büyük
başarı sa�ladı. Mahler'in yönetti�i
birçok konsere dayanan Mahler
gelene�i ilk zirvesine 1 920'de yapılan
Mahler Festivali'nde ulaştı. Mahler'in
eserlerinin orkestranın repertuarında
geniş bir yeri kapsamasına ra�men,
bestecinin tüm senfonilerinin kayıtları
ve Eurovisian Noel Matineleri'yle bu
eseriere tekrar canlılık kazandıran
Bernard Haitink oldu. Savaştan sonra,
özellikle Eduard van Beinum
orkestranın dikkatini Bruckner'in
eserlerine yöneltti. Orkestra son
yıllarda Chailly ve Harnoncourt ile
verdi�i konserler ve yaptı�ı CD
kayıtlarıyla Bruckner yorumuna büyük
katkıda bulundu.
Orkestra yüzyılın başından beri
birçok konuk şefle çalıştı: Karl Muck,
Bruno Walter, Otto Klemperer,
Pierre Monteux, Eugen Jochum, Karl

Böhm, Herbert von Karajan, Georg
Solti, George Szell, Rafael Kubelik,
Carlos Kleiber, Nikolaus
Harnoncourt, Leonard Bernstein,
Colin Davis, Kurt Sanderling, Bruno
Maderna, Kirili Kondrashin ve daha
birço�u. orkestranın gelişimine ayrı
ayrı katkıda bulundular. Gelecek
sezonda Gardiner, Jansons, Solti,
Sanderiing ve Svetlanov gibi konuk
şefler orkestrayı yönetecektir.
Hollandalı olmayan ilk şef olan
Riccardo Chailly'nin yönetiminde
orkestranın repertuarı daha da
genişledi. Chailly, bir yandan romantik
repertuar gelene�ini sürdürürken di�er
yandan da 20. yüzyıl klasiklerinden
günümüz avant-garde müzi�ine uzanan
repertuarın hakkını verebilen ender
ça�daş şeflerden biridir. Hindemith'in
"Kammermusiken" ve Messiaen'in
"Turangalila Senfonisi"yle
gerçekleştirdi�i kayıtlar önemli ödüller
kazandı.

on average

1 20 concerts given each year

are in the most prestigious concert halis
abroad. The Orchestra is able to attract
enthusiastic audiences in Berl i n , Paris,
London, Madrid, Salzburg and Vienna,
and i n North and South America, the
Far East and )apan.
In

1 988, Riccardo Chailly

took over as

chief conductor. He followed a line of
distinguished predecessors: W i llem
Kes

( 1 888- 1 895), Willem Mengelberg
( 1 895- 1 945), Eduard van Beinum
( 1 94 5 - 1 959) and Bemard Haitink
( 1 963- 1 988). Under Chai lly, the
arehestea continues to build on i ts
i mpressive h istory and to steadily
i ncrease its repertoire.
In the

50 years under Willem

Mengelberg's baton, comacts were
forged with various compasers such as
R. Strauss, Mahler, Ravel, Debussy,
Stravi nsky, Schönberg, Hindemith,
Schreker and M ilhaud, all of whom
conducted the orchestra several times.
Others, including Bartok,

• "Nice people, but bad musicians", i t

Rachmaninov, Prokofıev, were soloists

was w i t h these words that Brahms left

in the performance of their own works.

Amsterdam in

The contacts, which are extremely

1 879.

Neither the

Concertgebouw Concert Hall nor the

i mportant for an orchestra, with

Concertgebouw Orchestra existed then

contemporary composers, such as Peter

and n i ne years later, on l l April

1 888,

Sehat, Luciano Beri o, Luigi Nono,

one of the world's fınest concert hall

Wirold Lutoslawski and Bruno Maderna

was i naugurated, and on

(also conductor) were also pursued.

3

November,

the newly founded Concertgebouw

During the

Ürehescra gave i ts fırst concert there.

gave an impressive performance of his

1 995

season, Pierre Boulez

W i thin a few decades, under i ts fırst

"Notations" and the American composer

conductors Willem Kes and Willem

John Adams has been heard with his

Mengelberg, the Orchestra became one

own work. In addition to many Dutch

of the lead i ng ensembles in Europe. As

premiers, the Orchestra recently played

early as

1 897,

Richard Strauss spoke of

world premiers of Galina Ustvolskaya,

an orchestra that was "truly wonderful,

Jan van Vlij men and Ron Ford. Works

fu ll of youthfulness and enthusiasm".

composed on special request of the

As well as being vi rtuosi on their own

orchestra by Mauricio Kagel and the

ind ividual instruments, the

1 15

Dutch compasers Peter-Jan Wagemans

musicians making up today's

and Richard Rij nvos will also be

Concertgebouw Orchestra together

performed.

ensure the continuation of the typical

The Concertgebouw Orchestra made a

playing style that has given the

particular i m pact with performances of

orchestra i ts unique sound. With i ts

its Iate romantic repertoire, which

"velvet"' strings, the "golden" sound of

included music by Brahms, Mahler,

the brass and a woodwind ti mbre often

Bruckner and R. Strauss. The Mahler

deseribed as " typically Dutch", the

tradi tion, rooted in the numerous

Concertgebouw Ürehestea has gained a

performances conducted by Mahler

special place amongst the few elite

h imself, reached i ts fırst high at the

world famous orchestras. The

1 920 Mahler Festival.

orchestra's by now almost

Mahler's works have always constituted

1 000

Although

recordings have contributed to reaching

a large part of the Orchestra's

this position. Approxi mately

repertoire, it was Bemard Haitink who

30 of the
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gave them a new i mpulse w i th his
in tegral eecording of Mahler's
symphonies and the Eurovisian
Christmas Matinees. The Ürchesrra's
reperroire would not be what it is
wi thour Bruckner. It was Eduard van
Beinum in parricular who, after the
World W ar I l , drew the orchesrra's
attention to his works. In recent years,
w i th its performances and CD
recordings under Chailly and
Harnoncourr, the Concerrgebouw
ürehestea has conrributed considerably
to a renewal of Bruckner i n terpretation.
Si nce the beg i n n i ng of the century the
Concerrgebouw Ürehestea has worked
w i th a diverse range of guest
conducrors including Karl Muck,
Bruno Walter, Ütto Klemperer, Pierre
Monteux, Eugen Jochum, Karl Böhm,
Herben von Karaj an, Georg Solti,
George Szell, Rafael Kubelik, Carlos

karşılık Brahms'ın eserlerini
inceleyerek düşüncelerini mektupla
belirten ögrencisi ve yakın dostu,
amatör piyanist Elizabeth von
Herzogenberg ( 1 848-92) daha
gerçekçi hüküm verebiliyordu:
"Temalar ve kontrpuan yönünden çok
ince düşünülerek o kadar derine
iniimiş ki, ancak üstün vasıflı
dinleyicilerin anlayabilecekleri
ayrıntılar geniş kitlelerin kapasitesini
aşmış ve böylece ulaşılmak istenen
gayenin duygusal etkisi gözden
kaçmış . . . " Brahms da -belki yakın
çevresinin eleştirilerini düşünerek
eserin ilk yorumu için Viyana yerine,
küçük bir kasabayı seçmişti. Hans von
Bülow'un gözetiminde çalışan usta bir
saray orkestrasına sahip olan
Meiningen'de 25 Ekim 1 885 günü
senfonisini ilk kez kendi yönetmiş ve
büyük başarı kazanmış, hatta

Kleiber, N ikolaus Harnoncourt,
Leonard Bernstein, Col i n Davis, Kurt
Sanderi ing, Bruno Maderna and Kirili
Kondrashin, who have, in their way,
greatly contributed to the development
of the orchesrra. In the coming season,
apan fro m the chief conductor,
different conductors such as Gardiner,
Jansons, Solti, Sanderiing and
Svetlanov will lead the orchestra.
U nder Riccardo Chailly, the first non
Dutch chief conductor, the reperroire
has been extended. Chailly is one of the
few contemporary conductors who
knows how to pursue the tradition of a
romantic reperroire, whilst giving a
new i mpulse to the performance of
classical 20th century works up to the
avant-garde of taday. H i s recordings of
Hindemith's "Kammermusiken" and
Messiaen's "Turangalila Symphony"
were awarded prestigious distinctions.

Brahms: Senfoni No.4

Brahms 4. Senfoni'sini, Avusturya'nın
Steiermark bölgesindeki Mürzzuschlag
kasabasında tatil yaptıgı 1 884 ve
1 885'in yaz aylarında besteledi. Ancak
başlangıçta, dostları bile esere tepki
gösterdi. Piyano düzenlemesini
dinleyen acı dilli eleştirmen Eduard
Hanslick ilk bölüm (AIIegro) hakkında
şöyle diyordu: "Tüm bölüm boyunca,
zeki fakat çekilmez iki kişi tarafından
dövüldügüm hissine kapıldım". Buna

Beethoven'den beri en görkemli
Scherzo kabul edilen üçüncü bölüm
tekrarlanmıştı. Bunun üzerine bu
orkestrayla hemen turneye çıkmış,
Almanya ve Hollanda'da konserler
vermişti.
1 . Bölüm pek hızlı olmayan (AIIegro
non troppo) biçimde, kemanların bir
girişe gereksinmeden 20 ölçü
boyunca sundukları geniş ve duygulu
bir balad benzeri ana temayla başlar.
Tahta üfleme çalgılar temanın
bölmelerini, soru-cevap şeklinde
yankılanırmış gibi, kanon benzeri ve
enerjik olarak duyururlar. Kornolar
armoniyi pekiştirir, bas yaylılar ritmik
yönü vurgular. Bilinçle verilen
görevleri her çalgı canla başla
yürütür; tema her kez degişik eşlikle
sunulur. Romantik olmasına ragmen
kahramanlıgı, şövalye ruhunu yansıtan
ikinci temadan önce yan temalar da

sergilenir. Karşıtlıgı güçlendiren
duygulu viyolonsel motifı özellikle ilgi
çeker. Kısa serimden (exposition)
sonraki tekrarda, tema anıtsal
biçimde güçlü olarak duyurulur.
2. Bölüm (Andante moderato) agır
tempoda, ön plandaki kornaların
duyurdugu sanki ortaçagdan kalmış
karanlık bir balad ile başlar. Birinci
bölümden motifler kısaca anımsanır.
Orta bölmede viyolonsellerin ana
tema ile ilişkili duygulu teması,
kemanların gizemli motiflerle
ördükleri fıgürlerle işlenir.
3. Bölüm (AIIegro giocoso), yine
E. von Herzogenberg'in anlatımıyla
"Tatlı ve zarif şölenden sonra gelen
ve sert, güçlü mizacına alışmak için bir
soluk gerektiren, ancak kısa sürede
oynaklıgına, hızına insanın yürekten
kapıldıgı Scherzo", gerçekten de
Brahms'ın bir benzerini daha
yazmadıgı türdedir. Vahşice, şeytani
bir şakacılıkla gelişen tema yine birinci
bölümden kaynaklanır. Brahms'ın bu
bölümde ek olarak kullandıgı pikolo
flüt, kontrfagot, üç timpani, triangl
(üçgen), tiz sesli Do klarnet
sıçrayarak ilerleyen, her türlü nüansı
deneyen, tutkulu anlardan
duygusallıga, fısıldayışlara bile
uzanarak gelişen bölümde hiçbir
zaman azalmayan gerilimi yansıtmakta
yardımcı olur. Biraz daha az hızlı
(Poco meno presto) tempodaki
bölmede ise birinci bölümün
kahramanlık motifini korno ve
fagotlar sunar.
Çeşitierne sanatının bir zirvesi olarak
kabul edilen 4. Bölüm (AIIegro
energico e passionato) enerjik ve
tutkulu bir hızda korno ve
trombonların sundugu tema ile başlar.
Brahms, Bach'ın sekiz ölçülük küçük
bir Passacaglia temasını birbirine baglı
30 varyasyon ile geliştirerek bazan
baslarda, bazen melodi olarak, bazen
da orta seslerde duyurarak güç bir
görevi yerine getirir. Ayrıca
varyasyonları da bir sonat formunda
düzenlemiştir: lik 1 1 varyasyon
sonatın enerjik ana bölümünü; onu
izleyen dört varyasyon lirik bölmeyi;
1 6. varyasyanda tekrar duyulan
orjinal tema, heyecanlı gelişim
(developpement) bölmesine uzanışı;
23, 24 ve 25. varyasyonlar ise ilk üçe
dönerek "tekrar" (reprise) bölmesini
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belirler. Coda'ya dönüşen 30.
varyasyon ile sert orkestra akorları
eseri sona erdirir. (Süre 42')
Straım: Don Kişot

Günümüzden tam 1 00 yıl önce,
1 897'e bestelenen Don Kişot, Alman
besteci Richard Strauss'un "Don
Juan" ve "Till Eulenspiegel'in Neşeli
Maceraları" adlı eserleri ile, onun
program müzigi alanındaki en başarılı
besteleri arasında yer alır. Ayrıca
Berlioz'un orkestrasyonu inceleyen
ünlü kitabındaki "Melodik cümleyi
viyolonselin sesinden daha güzel çalan
başka birşey düşünülemez" cümlesini
degerlendirmek istermişcesine
Strauss, bu eserinde solo viyolonsele
romantik bir kahramanı, Don Kişot'u
canlandırma görevini vermiştir. Bu
arada Don Kişot'un az çalınması, az
tanınması da, eserdeki viyolonsel
partisinin ancak virtüozların
hakkından gelebilecegi zorlukta
olmasına baglanır. Zor partileri içeren
orkestra ise büyük bir kadro
gerektirir: Pikolo flüt, iki flüt, iki obua,
Ingiliz kornosu, iki klarnet, Si bemol
klarnet, üç fagot, kontrfagot, altı
korno, üç trompet, iki trombon, iki
tuba, timpani, ziller, büyük ve küçük
davul, triangl, küçük çan, trampet,
rüzgar makinesi, arp, 1 6 birinci
keman, 1 6 ikinci keman, 1 2 viyola, 1 O
viyolonsel ve sekiz kontrbas . . .
Strauss'un "Şövalye Karakterindeki
bir Tema Üzerine Fantastik
Varyasyonlar" adını verdigi bestesi,
ünlü lspanyol yazar Miguel de
Cervantes'in ( 1 547- 1 6 1 6) 1 605'de ilk
bölümü yayınlanan Don Kişot, ya da
Mança'lı Don Kişot (Don Quijote de
La Mancha), adlı eserini konu alır.
Daha önce eseri konu alan pekçok
beste yapılmış: Förtsch 1 690, Purcell
1 694, Telemann 1 76 1 , Hubatscheck
1 79 1 , D. von Dittersdorf 1 795, Miori
1 8 1 O, Mendelssohn 1 825,
Mercadante 1 829, Donizetti 1 833,
Mazzucato 1 836, Macfarren 1 846,
Ernest Boulanger 1 869, F. Clay 1 875,
Massenet 1 9 1 O ve De Falla 1 923
yılında opera bestelemiş; Ravel
1 932'de üç şarkı yazmış, Boismortier
1 743, J.G. Noverre 1 750, Taglioni
1 850, L. Minkus 1 860'da sahnelenen
bale müziklerini hazırlamıştı . . .

Cervantes'in romanının 1 6 1 7'de
Londra'da yayınlanmasından sonra
çeşitli ülkelerde pekçok resimli
baskısı yapılmış, bunlar arasında
Gustav Don�. Picasso, Dali, Daumier
ve özellikle Goya'nın desenleri
seçkinleşmişti . . . Hatta, "Don
Kişot'luk" deyimi "en güç durumlarda
bile, özel çıkadarıyla ilgisi olmayan
davaları savunan, kahramanlık
göstermeye kalkan kimsenin tutumu"
şeklinde sözlüklere girmiştir. Ancak
tüm bu eserler arasında en tanınanı,
yaygınlaşanı Richard Strauss'un bu
senfon ik şiiri oldu. Gerçi D.F. Towey
gibi müzik uzmanları, "Koyun Sürüsü"
bölümünü alaya alarak, çocuksu
olarak nitelemiş; bestecinin bölümleri
"Don Kişot Varyasyonları" olarak
adlandırmasını dogru bulmamış, ancak
müzik degerini kabul ederek,
sahneleri tasvir eden başlıklara hiç de
gerek olmadıgını öne sürmüştür.
Fakat bestecinin bir program
belirtmesi, bu güç ama çekici eserin
daha iyi aniaşılmasını da saglar.
Strauss'un alaycılık, zarafet, fantezi ve
kahramanlık arasında kurdugu
olaganüstü denge, mükemmel
işlenmiş orkestranın ustaca yansıttıgı
doruk noktaları, solo viyolonselin zor
partisi bu esere üstünlük saglamıştır.
Strauss, orkestranın solo
viyolonselcisi için yazdıgını
belirtmesine karşın eseri -ilk
yorumundan on gün sonra- kendi
yönettigi Frankfurt
Müseumgesellschaft konserinde
konuk viyolonselciye görev vermiştir.
Strauss, ilk kez Köln'de 8 Mart
1 898'de Gürzenich konserlerinde
Franz Wüllner yönetiminde çalınan
Don Kişot'u yazmaya, 1 896 Ekim
ayında eşiyle tatile gittigi Floransa'da
karar vermiş ve l l Ekim'de
günlügüne şunları yazmış: "Bir
orkestra parçası için ilk düşünce: Don
Kişot, şövalyevari bir tema üzerine
çılgınca özgür varyasyonlar". Strauss
o günlerde çok meşguldü: 1 897'nin ilk
aylarında sürekli konuk şef olarak
kendi eserlerini yönetiyor, turnelere
çıkıyordu. 1 896 Aralık ile 1 897 Ocak
aylarında Op.3 3 Dört Şarkı'dan ikisini
tamamladı; 1 897 baharında da Op.34
iki koral şarkıyı besteledi. Bu arada
"Held und Welt" (Kahraman ve
Dünya) olarak adlandırdıgı "Bir

Kahramanın Hayatı" üzerinde de
çalışıyor, Haziran ve Temmuz
aylarında hem Don Kişot, hem de
"Bir Kahramanın Hayatı" ile iki karşıt
konuyu işliyordu. Don Kişot'u 22
Temmuz 1 897'de tamamladı; 1 2
Agustos'ta orkestrasyona başladı ve
29 Aralık günü de bitirdi. Notaların
üzerinde de ayrıca Don Kişot ve
Sanço Pansa'nın başına gelenleri ve
hareketlerini de belirtmiş, eseri
aralıksız çalınan Giriş, Tema ile 1 O
Varyasyon ve Final şeklinde üçe
bölmüş; partisyonda hiddetli, özlemle,
yıkılmış, duygulu gibi kelimelerle
kahramanın ruhsal durumunu
vurgulamış; zayıf, uzun boylu, avurtları
çökmüş, hayald Don Kişot'u solo
viyolonsel, bazan da solo kemanla,
şişman ve açık sözlü Sanço Pansa'yı
tenor tuba ve basklarnet ile, sonra da
solo viyola ile canlandırmıştır. Daha
sonra 1 933'te ünlü viyolonselci
Enrico Mainardi ve Karl Reits'in
(viyola) katılımıyla, kendi yönettigi
Berlin Devlet Opera Orkestrası ile
plaga kaydedilen eserini Richard
Strauss partisyona ekledigi notlarla da
açıklamıştır.
1 ) Giriş (Orta hızda): "Şövalye
romahiarı okumaktan aklı başından
giden Don Kişot, avare bir şövalye
gibi dünyayı dolaşmaya karar verir".
Strauss Giriş'te "Bir varmış, bir
yokmuş" gibi, önce konunun ana
temalarını, daha tamamlanmamış
biçimde ele alır; üç parlak buluş
sergiler: I lki şövalyevari ve kibar
(Ritterlich und galant) şekilde flüt ve
obua ile canlı ve ümidi yansır. Ikincisi
zarif ve sevimli şekilde, korno ve
fagot eşliginde kemanlar tarafından
duyurulur. Üçüncüsünde ise armonik
inişli bir kadans fıgürü şövalyenin
zihninin kayışını vurgulamak ister
gibidir. Kahraman tanıtıldıktan sonra,
sürdinli kemanlar ve arp eşliginde
obua girer ve onun hayalindeki ideal
kadın, Dulcinea, Strauss'un aşk dolu,
en güzel temasıyla belirir. Şövalye,
idealize ettigi bu kadını her türlü
tehlikeden korumaya kararlıdır.
Duyulan trompet fanfarlarından
sonra, müzik güçleşmeye, armoniler
bozulmaya, sert akorlar duyulmaya,
temalar birbiri içine girmeye başlar.
Şövalyenin zihni karışmıştır; zırhlarını
kuşanacak, tüm haksızlıklara karşı
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çarpışacak, tehlikelere ve kadere
karşı koyacaktır.
2) Tema (Ölçülü): "Mahzun
görünüşlü şövalye Don Kişot (solo
viyolonsel); Sanço Pansa (bas-klarnet,
tenor-tuba ve solo viyola)". Bu
bölümde Don Kişot'u simgeleyen
solo viyolonsel ilk kez duyulur ve
şövalye bu çalgının muzaffer tavırdaki
sıçrayan figürleriyle canlanır. Bu, bir
dakika ancak süren tema şövalyenin
maceralara -varyasyonlara- hazır
oldugunu haber verir. Bu temanın
ikinci bölmesine ise keman da
katılırken üçüncü bölmedeki kadansı
klarnet duyurur. Bunu izleyen bölüm
Majör (Maggiore) tonda parlak ve
güçlü girişiyle şişman ve bön uşak
Sanço Pansa'yı tanımlarken üç tema
sergilenir: Önce basklarnet ve
tenortuba ile, ikincisi onun
gevezeligini belirtircesine solo viyola
ile, üçüncüsü de yine viyola ile nükteli
şekilde duyurulur. 1 O dakikaya yakın
süren bu girişten sonra şövalyenin
-Strauss tarafından seçilen- maceraları
başlarken, şövalye ile uşagının
temaları çeşitli şekillerde girerek
fantastik biçimde işlenir.
3) Varyasyon 1 : Acele etmeden
(Gemachlich) tempoda, 1 2/S'Iik
ölçüde, Re minör tondaki bölümde
Don Kişot atı Rosinante'nin sırtında,
Sanço Pansa ise eşegine binmiş,
çocukça konuşarak yola çıkarlar. Solo
viyolonsel ile baskiarnetin yansıttıgı
şekilde giderken kemanlarda yansıyan
Dulcinea'nın hayalini gören şövalye,
çok tehlikeli bir savaşa karar verir:
Kemanların trillerle, flütlerin
staccatolarla, tahta üflemeler ve
tubaların rüzgar tasvirinde, uzakta
otuzu aşkın korkunç dev sandıgı
yeldegirmenlerine kahramanca -solo
viyolonselin yardımıyla- saldırır.
Yeldegirmenlerin birinin dönen
kanadının -bas davul ile vurgulunan
çarpasıyla başına bir darbe yer, baygın
düşer. Kendine geldiginde Dulcinea'yı
düşünerek teselli bulur.
4) Varyasyon 2: Savaşçı
(Kriegerisch) tempoda, 4/4'1ük
ölçüde, Re majör tonda başlayan
bölümde Don Kişot ilerlerken ufukta
bir toz bulutu görür. Sanço'ya
sormasına karşın yine de büyük
lmparator Alifanfaron'un çeşitli
uluslardan oluşan ordusuyla karşı

karşıya olduguna karar verir ve
-melemeleri sürdinli kornolarla
duyurulan- koyun sürüsüne saldırır.
Cervantes'in kitabında çoban
tarafından taşlanmasına karşın,
Strauss'un müziginde sürüyü
korkusuzca yenilgiye ugrattıktan
sonra gururla yola koyulur.
S) Varyasyon 3: Orta hızda
-Moderato- (Massiges Zeitmass)
tempoda 4/4'1ük ölçüde, Re majör
tonda bir scherzo gibi başlayan
bölümde şövalye ve uşagının diyalogu
yansıtılırken, Sanço'nun
konuşmalarına, sorularına, isteklerine
ve atasözlerine Don Kişot bilgiç
tavırla cevaplar verir. Sanço'nun
bitmek bilmeyen sorularını -sekiz
dakikaya yaklaşan bu uzun bölümü
şövalye şeref, zafer ve ideal kadını
içeren fantastik bir krallıgı anlatarak
sona erdirmek ister. Solo viyolonsel
ile solo viyolanın canlandırdıgı bu
eglenceli diyalogu Don Kişot ümitsiz
keman kadansları ile çok kez
bitirmeyi dener, bazan da hiddete
kapılır ve bu, tüm çalgılarda yansır.
Sonda yine Dulcinea hayali belirir; bu
aptalca sorulara kızan Don Kişot yeni
bir maceraya koşar.
6) Varyasyon 4: Biraz genişce
(Etwas breiter) tempoda, Re minör
tonda, 4/4'1ük ölçüde Don Kişot'u
havaya girmiş, yeni bir savaşa
koşarken gösterir. Gerçekten de
karşılarında bir topluluk belirir:
Meryem Ana'nın resmini taşıyan
hacıları, tövbekarları soyguncu ve
hırsız alayı sanan şövalye onların
görünüşüne kanmaz (!). Onun
gözünde soylu bir bayanı kaçıran bu
haydutlara saldırır, ancak korkunç bir
dayaktan sonra ölü gibi yere serilir.
Hacılar kilise müzigini anımsatan bir
tema ile uzaklaşırken Sanço onu ölü
sanarak aglar, sızlanır; efendisi
kendine gelince de kaygısızca,
horultularla uykuya dalar.
7) Varyasyon S: Çok agır (Sehr
Langsam) tempoda, 4/4'1ük ölçüde,
Re minör tondaki bölümde Don
Kişot'un gece nöbeti şakacı bir
şekilde gerçekleşmesine karşın, diger
viyolonsellerin eşliginde solo
viyolonselin Dulcinea teması üzerine
duygu yüklü resitatifi eserin en güzel
sayfalarındandır. Gece boyunca
zırhının ve silahlarının başında

bekleyen Don Kişot Dulcinea'yı hayal
eder; ay ışıgında bazan kargısına
dayanır, bazan da aşagı yukarı gezinir.
Ideal kadın teması kornolarda
duyulurken kemanların ve arpın
kadansı ile beliren hafif esintiyle bile
özlem dolu hava degişmez.
8) Varyasyon 6: Çabuk (Schnell)
tempodaki, Sol Majör tonda önce
2/4'1ük, sonrada 3/4'1ük ölçüdeki
bölümde Dulcinea ile karşılaşma
canlandırılır. Eşeklere binmiş,
sarmısak kokan üç köylü kızını
Sanço'nun Dulcinea ve iki nedimesi
olarak haber vermesi üzerine Don
Kişot önce heyecanlanır, sonra bir
büyücünün onları bu şekle soktugunu
sanarak kızar. Sanço eglenirken,
şövalye hayal kırıklıgına ugramış
olarak yorgun ve şaşkın geri çekilir.
9) Varyasyon 7: Öncekinden biraz
daha sakin (Ein wenig ruhiger als
vorher) tempoda, 8/4'1ük ölçüde, Re
minör tondaki bölümde şövalye at
üzerinde gökyüzüne uçmaya çalışır.
Saf şövalye kadınların bir şakasının
kurbanı olarak, uşagı ile, büyülü
oldugu söylenen tahta ata biner.
Gözleri kapatılan iki saf kahraman,
romanda körükle verilen hava,
müzikte ise bir rüzgar makinesi
etkisiyle, uçtuklarını sanır. Flütlerin
kromatik pasajları, yaylı çalgıların
arpejleri, arpın glissandoları, davulun
ugultusu ile ustaca desteklenen rüzgar
sesi gerçekçi bir hava yaratır. (Ünlü
Ingiliz şef Norman Del Mar 1 962'deki
R. Strauss kitabında bas çalgıların tüm
varyasyon boyunca direnerek
çıkardıgı kalın Re sesinin, tahta atın
yere çakılı durdugunu vurgulamak için
kullanıldıgını belirtir.) Şövalye ve uşagı
bir iddia sonucu bu şiddetli rüzgarda
uçtuklarını, sonra da hafifçe yere
konduklarına inanırlar.
1 O) Varyasyon 8: Rahatça, acele
etmeden (Gemachlich) tempodaki
bölümde ise bir kayık yolculugu
canlandırılır. Ebro ırmagı kıyısında
küreksiz bir sandal bulan Don Kişot,
bunun yardıma ihtiyacı olan bir
şövalye tarafından gönderildigini sanır.
Bu büyülü kayıga binen ve bir
Barkarol temposunda yol alan şövalye
ve uşagı bir su degirmenine çarpar,
degirmencilerin yardımıyla
bogulmaktan güçlükle kurtulurlar.
Kitapta, Sanço gökyüzüne yalvarır,

8/

ba�ka belaya ugramamalarını dilerken
Strauss'un müziginde bir koral ile
Tanrıya �ükredilir.
1 1 ) Varyasyon 9: Çabuk ve fırtına
gibi (Schnell und stürmisch) tempoda,
4/4'1ük ölçüde, Re minör tondaki
bölümde, Don Kişot yolda iki
Benedikten keşişiyle karşılaşır. Eşliksiz
iki fagot ile canlandırılan keşişlerin
arkasından tesadüfen, içinde bir kadın
bulunan araba gelmektedir. Don
Kişot hemen kadının kaçırıldıgını
sanarak saldırır ve tabana kuvvet
kaçan silahsız keşişleri kovalayarak
ikinci zaferini kazanır.
1 2) Varyasyon 1 0: Çok geniş (Viel
breiter) tempoda, 4/4'1ük ölçüde, Re
minör tondaki bu son macerada Don
Kişot, Beyazay Şövalyesi sandıgı eski
dostu ile düello yapar. Arkadaşı kılık
degiştirerek Don Ki�ot'u bu
maceralardan vazgeçirebilecegini, hiç
olmazsa bir yıl boyunca onu evde
tutabilecegini ümit eder. Düello
başlar, tüm orkestra solo viyolonsele
karşı çıkar. Don Kişot yenilir ve artık
savaşmayacagını açıklamak zorunda
kalır. Üzgün şekilde evinin yolunu
tutarken, matem havasını yansıtan
davul vuruşları ona eşlik eder.
Aklından dayak yedigi çoban ve
koyunlar (Varyasyon 2) geçer.
Sanço'nun da dünyası yıkılmıştır.
Girişteki, Don Kişot'un aklını alan
sert akor bir anlık öfke gibi tekrar
duyulur. Don Kişot kafaca saglıklı,
ancak hayalleri yıkılmış olarak geri
döner.
l l) Finale: Çok sakin (Sehr ruhig)
tempoda, 4/4'1ük ölçüde, Re majör
tondaki finalde Don Kişot evinde ve
aklı başındadır. Solo viyolonsel bu ruh
halini duyurur. Şövalye eski
maceralarını düşününce kalp atışları
hızlanır, acaba ölüm agrıları mı
başlayacaktır. Girişteki temalar
fragmanlar halinde belirir, kaybolur.
Bu arada Dulcinea da kendini
hatırlatır. Yavaş yavaş her şey
durulur, viyolonselin hüzünlü
glissandosu �övalyenin son nefesini
duyurur: Don Quixote de La Mancha,
Mancha'lı Don Ki�ot'un yaşamı bu
patetik ve yumuşak fınaldeki zarif
kadans ile sona ermi�tir. (Süre 38')
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ser şefli�i yaptı�ı Augsburg Opera
sı'nda başladı; 1 953'den itibaren Aac
hen, Wiesbaden ve Köln'de müzik di
rektörlü�ü yaptı. Aynı yıl, ilişkisini ha
la sürdürdü�ü Berlin Filarmoni'yi şim
diye kadar yöneten en genç şef oldu.
1 957-62 arasında Bayreuth'te şeflik
yaptı. 1 960'1ı yıllarda hem Hamburg
Filarmoni, hem de Viyana Senfoni'nin
Müzik Direktörü, 1 973-80 arasında
Cenevre'de Suisse Romande Orkest
rası'nın Sanat Yönetmeni'ydi. 1 992
sonunda, 2 1 yıldan fazla müzik direk
törlü�ü yaptı�ı Münih'teki Bavyera
Devlet Operası'ndan ayrıldı. Aldı�ı
Paul Hindemith ( 1 895 - 1 963)
birçok ödül arasında La Scala-Milano
Cari Maria von Weber'in Temaları Üzerine Senfonik Metamorfozlar
ile 35 yıllık beraberli�inden dolayı ve
Symphonic Metamorphoses on Themes of Cari Maria von W eber
rilen Toscanini Altın Bageti de bulun
A llegro
maktadır. 1 964 yılından beri konuk
Turarıdot (Scherzo: Moderato)
şef olarak yönetti�i NHK Orkestrası
A ndantirıo
(Tokyo) ile Santa Cecilia'nın (Roma)
Marsch
onursal şefıdir. Aynı zamanda mü
Piotr İ. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky ( 1 840- 1893 )
kemmel bir piyanist olan Sawallisch
Keman Konçertosu, Re Majör Op.JS Viol i n Concerro in D Major, Op . 3 5
hem oda müzi�i alanında, hem de bir
A lle;;ro moderato - Caderıza - A lle[;rO moderaıo
çok
ünlü şarkıcı tarafından aranan bir
Canzonetta (A ndarrıe)
eşlikçidir. Orkestralar ve solistlerle,
Fina/e (A llegro vivacissimo)
özellikle de son yıllarda Philadelphia
Ara Inrermission
Orkestrası ile yaptı�ı kayıtlar, bir
Ludwig van Beethoven ( 1 7 70-1 827)
Senfoni No.7, La Majör Op.92 Symphony No. 7 i n A Major, Op.92
Poco sostenuto - Vivace
A llegretto
Presto
A llegro con brio
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eleştirmenin dedigi gibi "partisyon
üzerindeki mutlak hakimiyeti"nin gös
tergesidir.
(Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sayfa 74)
• The Music Director of the

Philadelphia Orchestra si nce September
1 993, Wolfgang Sawallisch was born i n
Munich and graduared from t h e Music
Academy of the same city . He began
his cond ucting career i n 1 947 at the
Augsburg Opera Thearre where he
served as vocal coac h , chorus master
and conductor of bali er, opera and
concerr music. From 1 95 3 he held the
post of music di rector in Aachen,
Wiesbaden and Cologne. That year he
also became the youngesr conducror
ever to lead the Berlin Philharmonic,
with which he is stili assoc iared, and
from 195 7 to 1 962 he was on the
podium at Bayreuth . During 1 960s, he
was Music Di recror of bor h the
Hamburg Philharmonic and the
Vienna Symphony. He was Arrisric
Direcror of the Ürehestre de la Su isse
Romande i n Geneva from 1 97 3 to
1 980. At the end of 1 992, he
complered his ren u re as the Music
Director of the Bavarian State Opera in
Munich, which he held for more than
21 years. He has been awarded many
prizes, i ncluding the Toscanini Gold

Baron, which he received in recogni tion

of his 3 5 -year assoc iation w ith La Scala
Milan. He is the honorary conductor of
the NHK Orchesrra in Tokyo, where
he has appeared as guest conductor
every year si nce 1 964, as well as of the
Sanra Cecilia in Rome. A gifted pianist,
he is highly regarded as a chamber
musician and as an accompan isr to
many leading singers. His record ings
with orchesrras and soloisrs,
particularly recent releases made with
the Philadelphia Orchesrra,
demonsrrare -in the words of one eri tic
his "total command of every aspect of
the score".
(For furrher i nformation please refer to
page 74)

FRANK PETER Z I M M ERMANN
1 965'de Duisburg'ta dogan Frank
Peter Zimmermann, beş yaşında
keman çalmaya başladı ve 1 O yaşında
da Duisburg'ta verdigi ilk konserinde
•

Mozart'ın Sol Majör Keman
Konçertosunu seslendirdi. 1 976- 1 978
yılları arasında Essen'deki Folkwang
Musikhochschule'de Valery Gradov'un
ögrencisi oldu ve bu dönemde Genç
Müzikçi yarışmasında birincilik ödülünü
kazandı. Egitimini daha sonra Berlin'de
Devlet Sanat Yüksek Okulu'nda
Saschko Gawriloff, 1 980'den sonra da
Amsterdam'da Herman Krebbers ile
sürdürdü. O zamandan beri Avrupa,
Japonya, Avustralya ve Amerika'daki
önemli konser salonlarında ve
festivallerde resitaller, dünyanın en
ünlü şeflerinin yönetimindeki tanınmış
orkestralarla konserler veren
Zimmermann'ın klasik, romantik ve 20.
yüzyıl repertuarını başarıyla
yorumlaması hem dinleyicilerin, hem
de eleştirmenlerin övgüsünü kazandı.
Frank Peter Zimmermann'in son
yıllarda verdigi önemli konserler
arasında Bernard Haitink ve Wolfgang
Sawallisch'in yönetimindeki Berlin
Filarmoni, Zubin Mehta ve Maggio
Musicale Fiorentino (Santander
Festivali), Christoph von Dohnanyi ve
Münih Filarmoni, Wolfgang
Sawallisch'in yönettigi Philadelphia
Orkestrası, Boston Senfoni Orkestrası
(Tanglewood Festivali), Christophe
von Dohnanyi ve Jukka-Pekka
Saraste'nin yönettigi Cleveland
Orkestrası, Los Angeles Filarmoni
Orkestrası (Hollywood Bowl), Mikhail
Pletnev ve Rusya Ulusal Orkestrası
(Lucerne Festivali), Kurt Masur
yönetimindeki Leipzig Gewandhaus
Orkestrası, Mariss Jansons ve Os lo
Filarmoni Orkestrası, Andre Previn
yönetimindeki Londra Senfoni
Orkestrası, Franz Welser-Möst ve
Londra Filarmoni Orkestrası (Salzburg

Festivali), Wolfgang Sawallisch ve NHK
Senfoni Orkestrası, Lorin Maazel'in
yönettigi Bavyera Radyo Orkestrası,
Edo de Waart ve Concertgebouw
Kraliyet Orkestrası, Andrew Davis ve
BBC Senfoni Orkestrası (Londra
Proms), Kurt Sanderiing ve
Philarharmonia Orkestrası ile
Wolfgang Sawallisch'in yönettigi Paris
Orkestrası sayılabilir. Zimmermann
ayrıca Japonya ve Avusturalya'da
turnelere de çıktı. Sanatçının geçtigirniz
sezonda yer alan etkinliklerinden
bazıları ise Mariss Jansons ve Berlin
Filarmoni, Lorin Maazel yönetimindeki
Viyana Filarmoni ( 1 996 Salzburg
Festivali), Riccardo Chailly ve
Concertgebouw Kraliyet Orkestrası
(Avrupa turnesi), Bernard Haitink'in
yönettigi Boston Senfoni Orkestrası ve
Gustav Malıler Gençlik Orkestrası,
Wolfgang Sawallisch yönetimindeki
Philadelphia Orkestrası (Avrupa
turnesi), Jukka-Pekka Saraste ve
Toronto Senfoni Orkestrası ve Kurt
Masur yönetimindeki Leipzig
Gewandhaus Orkestrası'yla konserleri
oldu.
Frank Peter Zimmermann, 1 990 yılında
"Premio del Accademia Musicale
Chigiana, Siena 1 990" ve Nisan 1 994'te
de "Rheinischer Kulturpreis" kültür
ödüllerini aldı.
EMI Classics'le anlaşması olan Frank
Peter Zimmermann Çaykovski,
Beethoven, Mozart, Prokofıev, Sibelius,
Mendelssohn, Dvorak, Glazunov,
Saint-Saens No.3, Berg ve
Stravinsky'nin konçertoları ile Ravel'in
Çigan'ı, piyanist Alexander Lonquich ile
tüm Mozart ve Prokofıev sonatları gibi
birçok CD kaydı yaptı.
Berg/Stravinsky/Ravel CD'si 1 992
Edison ve 1 992 Diapason d'Or;
Alexander Lonquich ile yaptıgı
Debussy, Ravel ve Janacek'in
eserlerinden oluşan disk 1 992
Diapason d'Or, Altılar Grubu'nun
(Auric, Françaix, Satie, Milhaud ve
Poulenc) eserlerinden oluşan diger CD
ise 1 994 Edison, son yaptıgı Ysaye'nin
altı solo sonatı Cecilia (Belçika) ve
ECHO/Alman Plak ödüllerini kazandı.
Frank Peter Zimmermann,
Westdeutsche Landesbank'ın temin
ettigi 1 706 Stradivarius yapımı ve daha
önce Dragonetti'nin olan bir kemanla
çalmaktadır.
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• Born i n

1 965 in Duisburg

(Germany), Frank Peter Zimmermann

engagements with the Berlin
Philharmonic Orchestra and Mariss

started playing the violin when he was

Jansons, the Vienna Philharmonic

fıve years old, making his debut at 1 O

Orchestra and Lorin Maazel at the 1 996

with Mozart's violin concerto in G

Salzburg Festival, an European tour with

major. From 1 97 6 to 1 97 8 he studied

Riccardo Chailly and the Royal

with Valery Gradov at the Folkwang-

Concertgebouw Orchestra, concerts with

Musikhochschule i n Essen and during

the Boston Symphony Ürehestea and the

this period he received First Prize in the

Gustav Mahler Jugend ürehester both

"Jugend musiziert" Competition. He

conducted by Bemard Haitink, an

conri nued his studies with Saschko

European tour with Philadelphia

Gawriloff at the Staadische Hochschule

Orchestra under Wolfgang Sawallisch, the

der Künste Berlin and from 1 980 with

Toroneo Symphony ürehestea and Jukka-

Herman Krebbers i n Amsterdam . Since

Pekka Saraste and the

then his engagements, both with all

Gewandhausorchestra Leipzig and Kurt

major orchestras under the world' s

Masur. Frank Peter Zimmermann was

renowned conductors and recitals, take

awarded the "Premio del Accademia

h i m to all major concert venues and

Musicale Chigiana, Siena 1 990" and the

i nternational music festivals in Europe,

i mportant "Rheinischer Kul turpreis

]apan, Austealia and the US. His

1 994".

i n terpretations of the classical, romantic

W ith an exclusive eecording contract

and 20th century repertoire have been

with EMI Classics, Frank Peter

received with great critica! acclaim from

Zimmermann has recorded both

press and public alike.

orchestral and recital repertoire such as

Zimmermann's highlights include

the Tchaikovsky, Beethoven, Mozart,

concerts with the Berl i n Philharmonic

Prokofıev, Sibelius, Mendelssohn ,

and Bemard Haitink and Wolfgang

Dvorak, Glazunov, Sain-Saens No. 3 ,

Sawallisch, the Maggio Musicale

Berg and Steavinsky concertos and

Fiorentino and Zubin Mehta (Sanrander

Ravel's Tzigane and recital with pianist

Festival), the Munich Philharmonic with

Alexander Lonquich all Mozart and

Christoph von Dohnanyi, the

Prokofıev sonatas. His

Philadelphia Orchestra and Wolfgang

Berg/Stravi nsky/Ravel CD received the

nı yıl 3 Kasım'da buradaki ilk konserini verdi. Orkestra, ilk şefleri Willem
Kes ve Willem Mengelberg yönetiminde, zamanla Avrupa'nın en önde
gelen topluluklarından biri oldu. Kuruldugundan beri orkestrayı yönetmiş
olan Willem Kes ( 1 888-95), Willem
Mengelberg ( 1 895- 1 945), Eduard van
Beinum ( 1 945-59) ve Bernard Haitin k' den ( 1 963-88) sonra Riccardo
Chailly 1 988'de birinci şeflige atandı.
Bugün, orkestrayı oluşturan ve hepsi
de virtüoz olan 1 1 S müzisyen beraberce, orkestranın kendine özgü tınısını veren tipik çalma stilinin sürekliligini saglamaktadır. Kadife sesli yaylıları, bakır çalgıların altın tınısı ve çogu
kez "tipik Hollandalı" olarak nitelenen
tahta nefesiiierin tınısıyla Concertgebouw Orkestrası, dünyaca ünlü birkaç elit orkestra arasında özel bir yere sahiptir. Orkestranın bu duruma
ulaşmasında bugüne kadar yaptıgı binden fazla kaydın da katkısı olmuştur.
Orkestranın her yıl verdigi ortalama
1 20 konserin 30'u yurtdışındaki en
ünlü konser salonlarında yer almaktadır. Avrupa kentleriyle, Kuzey ve Güney Amerika, Uzak Dogu ve Japonya'da verdigi konseriere yogun dinleyici kitlelerini çekmekte büyük başarı
göstermektedir.Orkestrayı gelecek
konser mevsiminde, sürekli şef Chailly'nin yanısıra Gardiner, Jansons, Solti, Sanderiing ve Svetlanov gibi konuk
şefler de yönetecektir.
(Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sayfa 76)

Sawallisch, the Boston Symphony

1 992 Edison and 1 992 Diapason d'Or

Ürehestea (Tanglewood Festival), the

awards. The disc with works by

Cleveland Orchestra and Christophe von

Debussy, Ravel and ]anacek w ith

Dohnanyi and Jukka-Pekka Saraste, the

Alexander Lonquich received the 1 992

Los Angeles Philharmonic ürehestea

(Hollywood Bowl), the Russian National

by compasers of the "Groupe des Six'"

ürehestea and Mikhail Plernev (Lucerne

(Auric, Françaix, Satie, Milhaud and

Festival), the Gewandhausorchestea

Poulenc) received the Edison Award.

• On l l April 1 888, one of the

Leipzig and Kurt Masur, the Oslo

His laresr release w ith the s ix solo

inaugurated and, on 3 November of the

Diapason d'Or and the disc with works

world's fınest concert halis was

Philharmonic ürehestea and Mariss

sonatas of Ysaye received the Belgian

same year, the newly founded

Jansons, the London Symphony Ürehestea

"'Prix Cecilia" and the German

Concertgebouw ürehescra gave i ts fırst

and Andre Previn, the London

"ECHO/Deurscher Schallplattenpreis"

concerr there. Within a few decades,

Philharmonic ürehestea and Feanz

The instrument played by Frank Peter

under i ts fırst conductors Willem Kes

Welser-Möst (Salzburg Festival),

Zimmermann is a Steadivarius from

and Willem Mengelberg, the Ürehescra

Wolfgang Sawallisch and the NHK

1 706 (ex Dragonetti), put at his d isposal

became one of the leading ensembles in

Symphony Orchestea, the orchestea of the

by the W estdeutsche Landesbank.

Europe. I n 1 988, Riccardo Chailly,

Bayerische Rundfunk and Lorin Maazel,
the Royal Concertgebouw ürehestea and
Edo de Waarr, Andrew Davis and the
BBC Symphony ürehestea (London
Proms), Kurt Sanderiing and the
Philarharmonia ürehestea and the
ürehestre de Paris with Wolfgang
Sawallisch. He has also made extensive
tours in ]apan and Austuralia. His
activities during the last season included

who followed a l i ne of disti nguished

AMSTERDAM CONCERTGEBOUW predecessors -Willem Kes ( 1 888-95),
Willem Mengel berg ( 1 895 - 1 945),
KRALIYET ORKESTRASI
ROYAL CONCERTGEBOUW
ORCHESTRA A M STERDAM

Dünyanın en iyi konser salonlarından biri olan Concertgebouw binası
l l Nisan 1 888'de açıldı ve yeni kurulan Concertgebouw Orkestrası da ay-

•

Eduard van Beinum ( 1 945-59) and
Bemard Haitink ( 1 963-88), took over
as principal conductor. As well as being
vi rruosi on their individual
instruments, the 1 1 5 musicians making
up today's Concertgebouw Orchestea,
together ensure the continuation of the
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"Türk Müzik Yaşamının Geliştirilmesi
için Öneriler" başlıgıyla geniş bir rapor
hazırlamıştır. Daha sonra Amerika'ya
velvet srrings, the golden sound of the
brass and a woodwind timbre often
yerleşmiş, Yale ve Harvard
deseri bed as "typically Dutch", the
üniversitelerinde ders vermiş, savaşın
Concerrgebouw ürehestea has gained a
bitiminde yine Avrupa'ya dönmüş ve
special place i n rernationally amidst the
Frankfurt'ta ölmüştür.
few elite world famous orchestras. The
1 924'1erden sonra katı bir çokseslilik
kuralını uygulayarak eserler de yazan,
orchesrra's by now almost 1 000
ögretmenlige başlayınca gençligin
record ings have conrri buted to i ts
egitimine önem veren Hindemith, o
success in reaching this position .
zamana kadar kimsenin düşünemedigini
Approx i mately 30 o f the o n average
gerçekleştirerek amatörler için de
1 20 concerts given each year are in the
most prestigious concerr halis abroad .
müzik yazmış, pratikten teoriye geçişi
The ürehescra is able to attracr
öngörmüştür. Tüm orkestra çalgılarını
yeterli derecede tek tek çalabilen
enrhusiastic audiences i n European
Hindemith, Berlinli işçiler, ögrenciler,
cities and in North & South America,
tezgahtar kızlardan oluşan müzik
the Far East and ]apan. I n the com i ng
topluluklarında vurma çalgılardan nota
season, apart from the chief conductor
sayfaları çevirmeye kadar her görevi
Chai lly, different guest conductors such
üstlenmiştir. Op. 43, 44 ve 45 dizilerini
as Gard i ner, Jansons, Sol t i , Sanderiing
and Svetlanov, will make an appearance
tümüyle gençligin egitimi amacıyla
bestelemiş, basit ve kolay malzemeyle
with the Orchesrra.
daha aydınlık ve melodik yazma
(For furrher i nformation please refer to
page 76)
alışkanlıgını da böylece kazanmış; sonra
da Schönberg'in Atonalite yoluna
sapmadan, klasik armonideki tona)
Hindemith: Senfonik Metamorfozlar
fonksiyonu koruyan akor dizilerini
Viyola virtüozlu� ile de tanınan Alman yokederek yeni bir armoni sistemi
kurmuştur. Böylece " 1 2 Ton"
besteci Paul Hindemith, Silezyalı bir
bestecilerinin -önceleri dünyayı
ailenin o�u olarak Frankfurt
dehşete düşüren- kaosuna katılmadan
yakınlarındaki Hanau'da dogmuş, 1 3
yaşında kemanda ustalıga erişmiş;
kendi yolunda ilerlemiş; konçerto,
müzik ögrenimi sırasında sinemalarda,
senfoni gibi donmuş kalıplarda da
degişiklikler öngörerek yeni formlar
caz topluluklarında çalmış, 20 yaşında
üzerinde araştırmalar yapmıştır. Onun
Frankfurt opera orkestrası konsert
çeşitli çalgılar için yazdıgı konçertolar,
maysteri olmuştur. Bu arada 20 kadar
senfonHer ve varyasyonlar da bu
eseri yayınlanmış, 1 923'den sonra ünlü
dönemin örnekleridir.
Amar Dörtlüsü viyolacısı olarak
Romantik anlayışın duygu ve fantezisi
turnelere katılmış; çagdaş müzik
yorumuyla ilgi toplamış, beste yapmaya yerine Barok çoksesliliginin kalıplarına,
Füg. lnvention, Kanon gibi mantık ve
hız vermiştir. 1 927-35 yılları arasında
disipline dayanan kontrpuan stiline
Berlin Konservatuvarı'nda
kompozisyon ögretmenligi yapan, daha yönelen Hindemith, Wagner ve R.
önce, ögrenciligi sırasında birinci
Strauss'un kromatik ve zengin
yükselişleri arasında kalmamak için de
kuarteti ile Berlin Konservatuvarı
Brahms ve Reger'de dayanak aramıştır.
Mendelssohn Ödülü'nü kazanan
Hindemith'in, 1 92 1 'de Donaueschingen Bu nedenle de sık sık, "Reger'in
Çagdaş Müzik Festivali'nin kuruluşunda omuzları arkasından baktıgını" söyleyen
Hindemith'in 1 943 �stos'unda
da önemli katkısı olmuştur.
Amerika'da tamamladıgı "Cari Maria
Eşinin Yahudi olması nedeniyle Hitler
von Weber'in Temaları üzerine
yönetimiyle başı derde giren
Senfonik Varyasyonlar" adlı eseri de
Hindemith, Türk Hükümeti tarafından
Reger'in erken besteleriyle benzerlikler
yeni kurulan Ankara Devlet
Konservatuvarı'nın yönlendirilmesi için
yansıtır: Onun gibi özgürce ve etkili
dogaçlamalara sahne olurken, müzigi
davet edilmiş; ilk kez 1 935 Nisan'ında
tümüyle kendi stiline uymaya yöneltir.
Ankara'ya gelen Hindemith, iki yıl
içinde dört kez Türkiye'ye gelmiş ve
Ancak genellikle Weber'in müzigine ilgi
typical playing style that has given the

orchesrra i ts unique sound. W ith i ts

duymayan, onun hayranı Stravinsky gibi
Oberon, Freischütz ve Euryanthe ile
yakınlıgı olmayan Hindemith,
Metamorfozlar için Weber'in
unutulmuş taze ve renkli gençlik
eserlerini seçmiş; ço�nlukla dört el
piyano için yazdıgı Op. l O ve Op.60
piyano parçalarının temalarını
kullanmış, ancak asıl temanın iskeletini
asla bozmadan, klasik varyasyon
stilinden tümüyle degişik bir beste
tarzını ele almıştır. Weber'in her
temasının açıklanmasından sonra
başlayan her Metamorfoz (Degişim)
çok özgür bir varyasyondur; üstelik
varyasyonların dayanak buldu�
unsurlar, bazan bu varyasyonun bir
fıgürünün ayrıca degişimiyle oluştu�
için besteciye, zeka ve fantezisini
kullanmak için çok geniş olanaklar
s�ar. Amerika'da ögrettigi beste
tekniginin ustalıgı ile buldu� degerli
ham maddeyi, Weber'in temalarını
işleyerek kendine uyduran
Hindemith'in yeni dünyadaki en başarılı
eseri de, -Mi bemol Senfoni, Ludus
Tonalis'in yanısıra- en çok çalınan
Senfonik Metamorfozlar olmuştur. Ilk
kez 20 Ocak 1 944'de Artur Rodzinski
yönetimindeki New York Filarmonik
Senfoni Orkestrası tarafından
seslendirilen eser konser repertuarının
standartları arasındaki yerini aldı.
Senfonik Metamorfozlar belki de
Hindemith'in en kolay anlaşılır,
problemsiz eserlerinin başında gelir.
Her dört bölümde de kaygısızca,
şakacı -ancak romantizme dönük
olmayarak- müzik yapılır. Müzik de
hiçbir zaman Weber stilinde, özgün
şeklinde belirmez. Ancak esprili,
virtüoz, etkili, canlı biçimde sanki bir
opera sahnesi gibi, yeni müzikten
çekinen tutucu müzikseverlerin de
ilgisini toplayarak gelişir. 1 . Bölüm
neşeli (AIIegro) tempoda, 4/4'1ük
ölçüde marş havasında başlar. Burada
Weber'in 1 8 1 8- 1 9 yılları arasında
yazdıgı "Dört El Piyano için 8 Parça,
Op.60" başlıklı eserin teması kullanılır.
Ancak temalar hiçbir zaman asıl
şekliyle belirmez; gerginleşmiş,
degişmiş olarak yeni armonik
yüzeylerde sıralanır. Yine de eseri güç
anlaşılırlıga yöneltmez; gruplara
bölünen çalgılar ise kolay farkedilir
biçimde buna yardımcı olur; ritm
egemen olmasına karşın karışıklık
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gelişime katılır ama, son sözü yine
yaratmaz. Oynak marş teması çardaş
davullar söylerken diger vurma
benzeri bitişlerle vurgulanırken,
çalgılar gruplar halinde katılır ve
çalgılarla desteklenir. Tema yaylı
çokseslilik genellikle ana tema üzerine
çalgıların girişiyle eski asıl şeklini
bir kontrpuan örgüsü olarak belirir.
kazanır, dört ölçü süren inatçı
Ritmik vuruşlar ve sürekli dinamizm
(ostinato) yükselişle zirveye ulaşır.
ile seçkinleşen bölümde bir dogu
Sona dönüşü yine vurma çalgılar
hazırlar; temayı duraklayarak duyurur,
etkisi de sezilir.
yavaşca söndürür.
2. Bölüm orta (Moderato) tempoda,
3. Bölüm agırca (Andantino) tempoda
4/4'1ük ölçüde bir Scherzo'dur. Bu
ve lirik havadadır. Teması, Weber'in
Scherzo gerçekten de eserin en şakacı
Turandot ile aynı yıl, dört el piyano için
yeridir: Vurma çalgıların çoklugu ve
yazdıgı "Altı Parça, Op. 1 O"un Do
kullanımıyla ilgi çeker. Üçgen
minör tonda ve "Andantino con moto"
(T riangel), tamtam, davullar, zil,
başlıkiisından alınmıştır. Oldukça kısa
tahtablok, gong, çan çalgısı
olan bu bölüm bir klarnet ezgisiyle
(Giockenspiel) gibi çalgılarla donatılan
başlar. Kurallara uygun yazılmış bu 1 6
Scherzo diger bölümlere göre daha da
ölçülük tema etkili biçimdeki iki
geniş tutulmuştur. Hafifçe egzotik bir
varyasyonla metamorfozlarını sergiler.
hava oluşturan bölümün ana teması,
Gozzi'nin Turandot adlı dramasının
Tekrarda ise flütün parlayan partisi ilgi
çekicidir.
Schiller'in Almanca versiyonu üzerine
4. Bölüm marş (Marsch) temposunda
Weber'in 1 809'da, bu sahne müzigi
ve 2/2'1ik ölçüdeki fınal Si bemol
üzerine yazdıgı eserin üvertüründen
tondaki bir fanfarla başlar. Weber'in
alınmıştır. Aşagı yukarı bir yüzyıl sonra,
Op.60 piyano parçalarından Do minör
1 906'da Ferrucio Bu so ni yine bir
Marcia (Marş) başlıklısının teması çeşitli
Turandot operası besteliyor, sonra da
tuhaflıklarla -Hindemith'in erken
bunun bir orkestra süiti şekline
eserlerini anımsatan biçimde
getiriyor, 1 924' de de Puccini Turandot
degişimlere ugrarken özellikle üfleme
operasını tamamlayamadan ölüyordu.
çalgıların ilginç enstrümantasyonu
(Busoni'nin Turandot Süiti bu yılki
dikkat çeker. Bu tutkulu fanfarı
festivalde Riccardo Muti yönetimindeki
kornolar hemen Re tonuna yöneltir ve
La Scala Filarmoni Orkestrası
marş teması özgürce gelişerek Si
tarafından 6 Temmuz 1 997 günkü
bemolde keyifli bir korno kuartetiyle,
konserde seslendirilecektir) Bir Çin
Weber'in Freischütz operasındaki av
masalını anlatan dramdaki pentatonik
kornolarının parodisi ile sonuçlanır.
temayı Weber, Rousseau'nun 1 768'de
(Süre 2 1 ')
yayınladıgı Müzik Sözlügü'ndeki bir Çin
melodisinden almıştır. Hindemith ise
bu temayı Scherzo'da çekici ve zarif bir
Çaykovski: Keman Konçertosu
f------------------1
flüt ezgisiyle duyururken ilginç vurma
çalgı katılımıyla nüans kazandırır ve
Piotr llyiç Çaykovski'nin 1 878 yılı
baharında lsviçre'de Cenevre gölü
sona erdirir. Melodi yedi kez
kıyısındaki Ciarens'de -hiç görmedigi
tekrarlanır ve giderek artan bir
hamisi olan- Nadeşda von Meck'in
fortissimo ile biterken, her seferinde
daha renkli, yabancı -Dogu- tınılarla
davetiisi oldugu mutlu günlerde
yazdıgı Keman Konçertosu'nun
örülü belirir. Temanın degişik bir
kaderi de üç yıl önceki piyano
varyantı olan eglenceli bir triyole
konçertosununki gibi oldu . . . Besteci,
fıgürle fugato stilindeki bölmeye
Antonina Milyubkova ile sadece üç ay
geçilirken önce trombonlar duyulur
süren evliliginden Ekim 1 877'de
(Hindemith'in Scherzo'nun bu trio
kaçmış, Moskova'da bozulan ruhsal
bölmesinde temayı trombona vermesi
dengesini yeniden saglamıştı. Bu arada
de kendine özgüdür), onu kornolar,
genç Rus kemancısı Joseph Kotek'in
sonra da trompetler ve tuba izler.
sürekli istegi üzerine bir keman
Ortada oluşan caz stilindeki hava,
bestecinin Amerika etkileşimini de
konçertosu üzerinde çalışmaya
yansıtır. Dört davul, gürültüyle, tüm bu
başlamış, ünlü Joseph Joachim'in
madeni üfleme çalgılara karşı gelir.
ögrencisi olan bu virtüozun da teknik
Daha sonra tahta üfleme çalgılar
yardımıyla süregelen çalışmalarını 1 9

Mart tarihli mektubunda Nadeşda
von Meck'e şöyle anlatmıştı:
" . . . Birinci bölüm bitti, yarın ikinciye
başlıyorum. Havamdayım ve bu
rahatlıkla zamanın nasıl geçtigini
farketmeden kolayca çalışabiliyorum."
Çaykovski bu arada yazdıgı ikinci
bölümü begenmemiş ve yeni bir agır
bölüm yazmış, eskisini ise Op.42
"Souvenir d'un Lieu Cher" (Sevilen
bir Yerin Anısı) olarak adlandırdıgı, üç
bölümlü eserin başına Meditation
ismiyle almıştı.
25 gün içinde tamamlanan eserin ilk
yorumu için üç yıl gerekti: 1 875'deki
keman ve orkestra için Melankolik
Serenat'ta oldugu gibi, bu konçertoyu
da Leopold Au er' e ith af eden besteciyi,
bu ünlü virtüoz ve keman ögretmeni şu
sözlerle reddediyordu: "Dostum, eseri
keman için tekrar düzenledikten sonra
getirin; onu bu haliyle kimse çalamaz".
Konçerto ancak üç yıl sonra Viyana'da
çalınabildi. Helmesberg'in ögrencisi
Adolf Brodsky'nin 4 Aralık 1 88 1 günü
Hans Richter yönetimindeki orkestra
eşliginde fılarmoni konserlerinde
seslendirdigi esere tepki büyük oldu.
Konserin provasında, yalnızca
partisyondaki yazım hataları
düzeltilebilmiş, konçerto dogru dürüst
çalışılmamıştı bile. Bu nedenle orkestra
tüm partisini ancak duyulabilir gibi,
pianissimo yorumlamış; solist
alkışlanmış, eser yuhalanmıştı. Acı dilli
eleştirmen E. Hanslick'in yazısında şu
satırlar da vardı: "Çaykovski pek sık
rastlanan bir yetenek degil; o,
tanıdıgımız eserlerine göre zevksizligi
ve zorlama deha gösterisiyle,
orijinallikle kabalıgın, mutlu esinle
sonsuz ukalalıgın garip bir birleşimiydi.
Bu keman konçertosu da öyle! Ayrıca
keman da çalınmadı; yolundu,
moranneaya kadar pataklandı. Tüyler
ürperten bu güçlükleri falsosuz
çalabilecek kahraman var mıdır
bilinmez ama, kemancı Brodsky
-bizden az olmamak üzere- bu
işkenceye katlandı. . . Slav hüzünlü
Adagio bizi biraz sevindirir gibi
geliştiyse de, yabani ve adi çehrelerin
görüldügü, kaba küfürlerin duyuldugu
fınalde, hatta, bu yabanilerin kafayı
çektikleri ispirtonun kokusunun
burnumuza geldigini hissettik Ressam
F. Vischer'in dedigi gibi, böylece ilk kez,
koktugu işitilen müzik parçalarının da

var olabilecegini acıyla
düşünebilecegiz . . . " Wagner ve
Bruckner'i de sert yazılarıyla hırpalayan
Hanslick böylece müzik tarihinin, belki
de en çirkin eleştirisinin sahibi
olmuştu . . . Brodsky'nin cesurca
çalmayı sürdürdügü konçerto önce
Londra'da, sonra da Avrupa'nın diger
kentlerinde başarı kazandı, hatta
sonunda Leopold Auer de eseri
begenerek repertuarına aldı ve başlıca
savunucular arasına katıldı.
Üç bölümden oluşan Keman
Konçertosu'nun 1 . Bölümü Allegro
moderato başligını taşır. Re Majör
tonda ve 4/4'1ük ritmdeki bölümün ilk
22 ölçüsündeki orkestra girişinde
giderek artan bir güçle ana tema
sezdirilir. Beş ölçülük zarif bir kadans
ile giren keman çok hafif eşlikte ana
temayı duyurur. Sonra çifte seslerle bir
oktav tizden temayı tekrarlar ve geçiş
temasını duyurur. Akıcı pasajlarla,
parlak figürlerle doruga ulaştıktan
sonra giren La majör tondaki lirik ikinci
tema sergilenir. Parlak sunuştan sonra
orkestra tüm gücüyle ana temaya
döner ve temaların son ölçülerini
Polonez ritminde (alla Polacca) işler.
Bu iki temayı izleyen ve Çaykovski'nin
kendine ait olan bu çok güçlü kadans
ile gelişim sona erer. Flütün ezgisiyle
tekrar ana temaya dönülür. Serimde
kemanın temaları özgürce tekrar
degerlendirilmesinden -ve ikinci temayı
bu kez Re majörde sunmasından
sonra canlı ve parlak (AIIegro giusto)
tempodaki Coda'ya ulaşılır. Heyecanlı
bir Rus halk dansını anımsatan son
ölçülerdeki yeni ezgi ile birinci bölüm,
bir final havasında sona erer.
Sol minör tonda, 3/4'1ük ölçüdeki
agırca (Andante) tempodaki 2. Bölüm,
Canzonetta (küçük şarkı) başligını
taşır. Sakin, -Hanslick'in tanımıyla
hüzünlü ve Slav yapısındaki- ezgi,
klarnetin önderliginde üfleme çalgılar
tarafından seslendirilen girişten sonra,
sürdinli keman ile duyurulur. Flütün
varyasyon ile süsledigi melodi,
kemanın Mi bemol majör tonda karşıt
bir temayla cevabına yol açar. Bu lirik
ve güzel tema üfleme çalgıların ilginç
staccato eşliklerinde de duyurulur;
orkestra girişinin tekranndan sonra,
orkestranın güçlü atagı izler ve ara
verilmeden üçüncü bölüme geçilir.
Rondo formundaki Re majör tonda ve
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2/4'1ük ölçüdeki çok canlı (AIIegro
vivacissimo) finalin ilk temasını
orkestra başlatır. Solo keman virtüoz
kadanslarla bunu geliştirir. Ana tema
daha sonra duyulur. Olaganüstü hızda
kadanslarla süslenen tema arada
orkestra geçitleriyle soluklanır. Çigan
stilinde, hızlı-agır, virtüoz-lirik
bölmelerle gelişen bölüm, agır
yerlerde üfleme çalgılara da zarif
biçimde kendini duyurma olanagı
saglar. Glissando'lar (kaymalar),
armonik sesler, üfleme çalgıların
yankılı tekrarları bu folklorik temayı
süsler. Sonda çok hızlı ve ateşli bir
Kazak dansı havasındaki eser, parlak
sona ulaşır. (Süre 34')
Beethoven: Senfoni No.7

1 8 1 1 yılında Teplitz kaplıcalarında yakın
dostlarıyla geçirdigi mutlu günlerde ve
sonraki aylarda, Beethoven'in 7. ve 8.
Senfonileri ile Arşidük Üçlüsü dogdu.
Besteci, taslakları daha 1 809'da
hazırlanan ve Kont Friess'e ithaf ettigi 7.
Senfoni'yi en sevdigi eseri olarak
tanımlar. Senfoniyi ilk kez 8 Aralık
1 8 1 2'de Viyana'da Beethoven'in
yönettigini, 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) şekilde başlar; uzun girişi,
dostça havasıyla bagımsız bir eser
gibidir. Önce enerjik ve ciddi, sonra
yumuşak ve hülyalı iki temayı da obua
sunar. Bu barışçı atmosferden sonra
ritmik yükselişlerle canlı (vivace)
bölmeye geçilir. Burada asıl temayı flüt
belirler; tüm bölüme egemen olan bu
tema önce yaylılar, sonra da tüm
orkestra tarafından alınır. Çok canlı
orkestra efektleri, ilginç tonalite
degişimleri (modülasyonlar) çok güçlü
(fortissimo) - çok hafif (pianissimo)
arasında sert geçişlerle dinamik bir

gerilim yaratılır. Dramatik bir susuşun
ardından viyola, viyolonsel ve
kontrbasların 1 1 kez ısrarla
tekrarladıkları kromatik motif giderek
yükselerek -bir kreşendo ile
fanfarların zafer çagrısına ulaşır.
Minör tonda başlayan gerilimli 2.
Bölüm, pek hızlı olmayan (AIIegretto)
tempoda, hüzünlü ve melankolik bir
matem havasındadır. Agır ritmli basit
ana 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 anlatımla 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 dizginlenmeyen
neşesiyle baş döndüren Scherzo,
trio'nun daha sakin (assai meno
presto) havasıyla dinlenir, soluk alır.
Bir Güney Avusturya ezgisi oldugu
söylenen ve tahta üfleme çalgılada
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 40')
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-------1
BRUNO SCHRECKER, viyolonsel cello
-------�
Solist Soloist: JAMES CAMPBELL, klarnet dariner

Franz Schubert ( 1 797- 1 828)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.7, Re Majör (D94) String Quartet No.7

in D Major

A llegra
A ndante con moto
Menuetto (A llegretto) - Trio
Presto

Franz Schubert
Klarnet ve Yaylı Çalgılar için Arpeggione Sonatı,

La

Minör (082 1 )

Arpeggione Sonara for Clariner and Strings i n A M inor

(Düzenleme Arranged by Prof. Brian Newbould)
A llegro moderato
Adagio
A llegretto

Ara Inrermission
johannes Brahms ( 1 83 3 - 1 89 7)
Klarnet ve Yaylı Çalgılar için Beşli, Si Minör Op. l I S
Quinrer for Clariner and Srrings in B Minor, Op. l l 5
A llegra
A dagio
A ndantina - Presto non assai, ma con sentimento
Fina/e. Con moto

-

U n poco meno mosso

Hagia Eireni Museum, 7 .00 pm

• Oda müziginde en iyi yorum
geleneginin temsilcisi olan Ailegri
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, müzikle
geçen başarılı 40 yıl boyunca
dünyanın en ünlü konser salonlarında
çaldı, olgunlugu ve özgünlügüyle
dinleyicileri etkiledi. Dörtlü
kuruldugundan bu yana, belirli bazı
bestecilerin -özellikle Beethoven,
Mozart ve Schubert- eserlerine
adadıkları programlarıyla sıksık dizi
konserler vermektedir. Repertuarın
çekirdegini klasik ve romantik
dönemin en önemli eserleri
oluşturmakla beraber, Britten ve
Tippett dörtlülerinin de özel bir yeri
vardır. Yeni eserlerin yorumlanması
ve sipariş edilmesinde bugüne kadar
aktif rol oynayan topluluk için James
MacMillan, John Woolrich, Duncan
Druce ve George Newson yeni
eserler bestelemiştir.
Ailegri Dörtlüsü diger solistler ve
uluslararası üne sahip birçok
sanatçıyla sık sık ortak çalışmalar da
yapmaktadır: Kanadalı klarnetçi James
Campbell, Hallandalı piyanist Rian de
Waal, Ailegri'nin ilk viyolacısı Patrick
lreland, William Bennett, jack
Brymer, Sarah Francis, Thea King,
Marisa Robles ve Susan Tom es
bunlardan ancak birkaçıdır. Dörtlü,
kısa süre önce, 1 994 BBC Genç
Müzisyen Yarışması birincisi Natalie
Clein ile Schubert'in iki viyolonsel
için beşlisini yorumladıkları birçok
konser de verdi.
T oplulugun ilk kayıtları, özellikle
Schubert ve Brahms, hala büyük ilgi
görmektedir. Son kayıtlar arasında ise
Brahms'in Piyanolu Beşiisi ile
Klarnetli Beşlisi, bir 1 8. yüzyıl
bestecisi olan Maddalena Lambardini
Sirmen'in yeni keşfedilen altı dörtlüsü
ile Brahms ve Bruch'un yaylı çalgılar
beşlileri bulunmaktadır.
--i Ailegri Yaylı Çalgılar Dörtlüsü The
Radcliffe Trust'ın sponsorlugu
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sayesinde üniversitelerin müzik
bölümlerinde workshop'lar, master
sınıfları, konferanslar ve konserler
vermektedir. Dörtlü'ye, müzige
yaptıgı katkılarından dolayı Hull
Üniversitesi'nce onur ünvanlarıyla
Noningham ve Southhampton
Üniversiteleri tarafından fahri
doktorluk verildi.
PETER CARTER 1 935'de Durhan'da
(Güney Afrika) dogdu. Londra'da
Kraliyet Müzik Koleji'nde Albert
Sammons ve Brüksel'de Carlo van
Neste ile egitim gördü. Capetown
Üniversitesi'nde iki yıl yaylı çalgılar
dersi verdigi dönemin dışında
1 952'den beri Ingiltere'de
yaşamaktadır. Daha önceleri
Dartington Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü'nde ikinci, Delme
Dörtlüsü'nde de birinci keman çalan
Carter, 1 976'dan itibaren de Ailegri
Dörtülüsü'nün lideridir ve 1 750 yılı
yapımı bir J.B. Guadagnini kemanla
çalmaktadır . . . 1 936'da Stockton
upon-Tees'de (Ingiltere) dogan
DAVID ROTH, Londra'da Kraliyet
Müzik Akademisi'nde Fredrick Grinke
ile egitim gördü. Bir süre Hollanda
Oda Orkestrası ve ikinci
konsertmayster oldugu Northern
Sinfonia ile çalıştı. 1 968 yılından bu
yana Ailegri Dörtlüsü'nde ikinci
keman çalan Roth'un kemanı 1 735
Peter Guarneri us yapımıdır . . .
Belfast'ta (lrlanda) dogan
JONATHAN BARRITT ilk viyola
derslerini Margaret Major'dan aldı;
daha sonra Kraliyet Kuzey Müzik
Koleji'nde Atar Arad ve Mischa
Geller ile ögrenim gördü. 1 983'te
başarıyla mezun olduktan hemen
sonra Ingiliz Oda Orkestrası'na katıldı
ve 1 988'de konsertmayster
yardımcısı oldu. Aynı yıl Londra'daki
ilk resitalini, 1 989'da da bu orkestra
eşligindeki ilk konserini verdi.
Londra'daki birçok orkestrayla
konserler vermesinin yanısıra
Raphael, Gaudier, Divertimenti ve
Capricorn topluluklarıyla çalıştı.
1 994'de Bruges Uluslararası Oda
Müzigi Festivali'ne davet edildi.
Jonathan Barritt, 1 680'1erde Milane'lu
Giovanni ve Francesco Grancino
tarafından yapılmış bir viyolayla
çalmaktadır . . . 1 928'de Frankfurt-am
Main'de dogan ve 1 935'de Ingiltere'ye

yerleşen BRUNO SCH RECKER,
Kraliyet Müzik Koleji'nde lvor James
ve Prades'te Pablo Casals ile egitim
gördü. Beş yıl Hollanda Oda
Orkestrası'nda çalıştı ve bu sırada
Perry Hart ve Margaret Major ile
Oromonte Yaylı Çalgılar Üçlüsü'nü
kurdu. Ingiltere'ye döndükten sonra,
1 967'de Ailegri Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü'ne katıldı. 1 670'1erde
Francesco Ruggieri tarafından
yapılmış bir viyolonselle
çalmaktadır . . .

Through i ts spansorship by The
Radcliffe Trust, the Quartet visits the
music departmen ts of several
universities in order to give work
shops, masterclasses, lectures and
concerrs. The Quartet has been awarded
honorary degrees by the University of
Hull, and honorary doctorates by the
U niversities of Noningham and
Southhampton for their services ro
m us i c .
PETER CARTER was born i n Durban,
South Africa, in 1 9 3 5 . He srudied w i th
Albert Sammons at the Royal College
of Music in London, and w i th Carlo van

• The Ailegri Sering Quartet

represents the fınest rradi tion of

Neste in Brussels. Apart from two years

chamber music performance. Through

as Senior Lecturer in Strings at the

forty illustrious years of music-making

University of Capetown , he has l i ved i n

the Quartet has performed in many

the U K si nce 1 95 2 . H e was second

venues around the world, and delighted

violin in the Darrington String

audiences w i t h i ts blend of maturity

Quartet, leader of the Delme Quartet,

and spontaneity. Since i ts formation the

and si nce 1 97 6 has been leader of the

Quartet has frequently given cycles of

Allegri. His violin is by J . B .

concerts dedicated to particular

Guadagnini, 1 7 5 0 . DAVID ROTH

compesers - nocably Beethoven,

was born in Stockton-upon-Tees i n

Mozart and Schubert. Whilst the great

1 936. After studying w i th Frederick

works of the classical and romantic eras

Grinke at the Royal Academy of Music

form the core of i ts repertoire, i t has a

he spent some years i n the Netherlands

special affı n i ry w i th the quartets of

Chamber ürehestea and the Northern

Britten and Tippett. lt has also played

Sinfonia, where he was deputy leader.

an active role in the performance and

He has been second violin in the

commissioning of new works, more

A ilegri since 1 968. H is violin is by

recently qui ntets by James MacMi llan,

Peter Guarnerius, 1 7 3 5 . JONATHAN

John Woolrich, Duncan Druce and

BARRITT was born i n Belfast. His

George Newson.

fı rst viola teacher was Margarer Major,

The Quartet enjoys working with other

and later Atar Arad and Mischa Geller

instrumentalists and collaborates

at the Royal Northern College of

frequently w i th several disti nguished

Music. H e gratuated w i th distinction

i nternational artists: the Canadian

i n 1 983 and was offered i mmediately a

clarinetist James Campbell , the Dutch

posi tion with the English Chamber

pianist Rian de Waal, w i th Patrick

Orchestra, where he was appointed co

Ireland (the Allegri's original viola

principal in 1 988. He made his London

player), William Bennett, Jack Brymer,

recital debut in that year and his

Sarah Francis, Thea King , Marisa

concerro debur i n 1 989 w i th the ECO.

Robles and Susan Tomes. Recently they

Working with most of the London

have given several performances of the

orchesrras, he performed w i th groups

Schubert two-cello quintet w i th the

such as the Raphael and Gaurier

1 994 BBC Young Musician prize

Ensembles, Divertimenti and

winner Natalie Clei n .

Capricorn. I n 1 994 he was invited ro

Many o f the Quartet's early recordings,

take part in the Bruges International

especially Schubert and Brahms are stili

Festival of Chamber Music. His vi ola is

available. More recent recordings

by Giovanni & Francesco Grancino of

include the Piano Quintet and Clarinet

M i lan, c. 1 680. BRUNO SCHRECKER

Quintet by Brahms, the six recently

was born i n Frankfurt-am-Main i n

discovered quartets of the 1 8th century

1 928, bur emigrated t o England i n

composer Maddalena Lambardi n i

1 9 3 5 . He studied w i th Ivor James a r

Sirmen a n d string quintets b y Brahms

the Royal College o f Music and w i t h

and Bruch.

Pablo Casals i n Prades. He spend fıve

90
years in the Netherlands Chamber
Orchestra during which ti me, rogether
w i th Perry Harr and Magaret Major, he
formed the Üromonte String Trio.
After his return to England, he was
invited ro join the Ailegri in ı 967 . H i s
cello is by Francesco Ruggieri, c . ı 670.

JAMES CAMPBELL
Günümüzde uluslararası solistlik
kariyerini sürdüren birkaç klasik
klarnetçiden biri olan James
Campbell, Kuzey ve Güney Amerika,
Avrupa ve Asya'da konserler
vermektedir. Dünyanın önde gelen
birçok müzisyeniyle çalışan James
Campbell piyanist Glenn Gould ile
yaptıgı beş televizyon programının
yanısıra Elly Ameling, Janos Starker,
Borodin Üçlüsü, Aaron Copland ve
birçok tanınmış yaylı çalgılar
dörtlüsüyle konserler verdi. Londra
Senfoni Orkestrası, Philharmonia,
Toronto Senfon i, Ispanya Ulusal
Radyo Televizyon Orkestrası, Belgrad
Senfoni, Vancouver Senfoni ve
Ottawa Ulusal Sanat Merkezi
Orkestrası dahil SO'den fazla
toplulugun konserlerine solist olarak
katıldı.
1 989 yılında Kanada'da "Yılın
Sanatçısı" seçilen Campbell
"Günümüzün Klarinet Virtüozları"
adlı kitapta yer aldı, dünyada
yayınlanan birçok müzik dergisinde
onunla yapılan söyleşiler ve hakkında
makaleler yayınlandı. Bugüne kadar
gerçekleştirdigi 30'un üzerindeki
kayıtlardan bazıları ödül kazanan
James Campbell'in yayınlanan en son
CD'Ieri arasında Glenn Gould ile
doldurdugu ve Debussy'nin
bestelerini içeren "Premiere
Rhapsodie", "Festival of the Sound",
piyanist Leonard Hokanson ile
Brahms'ın "Kiarnet Sonatları" ve caz
piyanisti Gene DiNovi ile doldurdugu
"After Hours" bulunmaktadır.
James Campbell, Kanada'da her yıl
yaz aylarında yapılan "Festival of the
Sound"un 1 2 yıldır sanat
yönetmenligini yapmakta ve yedi
yıldır A.B.D'de Indiana Üniversitesi
Müzik Okulu'nda ders vermektedir.
•

• James Campbell is one of the few

classical clarinetists taday enjoying an

international solo career. His concerr
work takes h i m to the major concerrs
halis of Norrh and South America,
throughout Europe and Asia. He has
collaborated w ith many of the world's
great musicians, including fıve
television programmes with the Iate
Glenn Gould, concerrs with Elly
Ameling, Janos Starker, Borod in Trio
and Aaron Copland, and many fıne
string quarrets. As a soloist he has
performed with over 50 orchestras,
including the London Symphony
Orchestra, the Philharmonia, the
Toronro Symphony, the National
Radio-Television Orchestra of Spai n,
the Belgrade Symphony, the Vancouver
Symphony and the National Arrs
Cent re Orchestra of Orrawa.
I n ı 989 James Campbell was named
Canada's "Arrist of the Year", and is
featured in the book "Clarinet Vi rruosi
of Today " ; he has been the subject of
numerous features and cover srories for
magazines worldwide. H is discography,
of over 30 recordings, included several
award-winning discs. Recenr releases
include Debussy's "Premiere
Rhapsodie" with Glenn Gould,
"Festival of the Sound", Brahms'
"Clarinet Sonatas" w i th pianist Leonard
Hokanson and "After Hours" with jazz
pianist Gene DiNovi.
For ı 2 years he has been Arristic
Di rector of the annual Canadian
summer music festival and has for
seven years been Professor of Music at
the Music School of Indiana Un iversity
i n the USA.

Schubert: Dörtlü No.7

Bu yıl 200. dogum yılı nedeniyle tüm
dünyada anılan Avusturyalı besteci
Franz Schubert 1 8 1 2- 1 6 yılları

arasında, yani 1 5 ile 1 9 yaşları
arasında 1 1 tane kuartet yazmıştı.
Bunları viyolonsel çalan babası, keman
çalan iki erkek kardeşi ve viyola
partisinde de kendisinden oluşan
dörtlü için bestelemişti. Bu eserlerde,
örnek aldıgı Albrechtsberger, Haydn,
Mozart, hatta Mendelssohn gibi
müzikçilerin güçlü etkisinden başka,
1 8 1 3- 1 7 yılları arasında ona ders
veren, bazan eserlerini düzelten
ögretmeni Salieri'nin de izleri sezilir.
1 8 1 3 ders yılı sonunda ögrencisi
oldugu Kollegium'u terkeden ve
Sankt Annen ögretmen seminerine
giren Schubert'i kompozisyon
ögretmeni W. Ruczizka'nın çok
begenmesi ve övgüsü üzerine saray
müzik direktörü A. Salieri derslere
çagırmış, hatta ona opera
bestelemesini bile önermişti. Onu
pek dinlemeyen Schubert gençlik
enerjisi, müzik sevgisi ve hazzıyla
-Lied'lerden çok başka bir anlayış
gerektiren- bu çalgı müzigi
bestelerinde, klasik örneklere karşın
yine de kendi kişiligini, zarifligini
yansıtabilmiş; melodik, armonik,
tınısal parlayışlarla hayranlık
yaratabilmiştir. Schubert'in bu gençlik
dörtlüleri de yine onun kendine özgü
damgasını taşır.
Schubert'in yedinci kuarteti sayılan
Re Majör (D94) Dörtlü'nün bazı
uzmanlara göre 1 8 1 4' de, yeni bazı
araştırmalara göre de (W. Aderhold
W.Dürr ve A. Fell: 1 983) 1 8 1 1 ya da
1 8 1 2'de, Albert Einstein'a göre ise
1 8 1 3'de yazıldıgı öne sürülür.
Alışıldıgı gibi yine Schubert'in
ölümünden 43 yıl sonra, Peters
yayınevince 1 87 1 'de Leipzig'de basılan
ve sonradan Avusturyalı müzik
tarihçisi Otto Eri ch Deutsch ( 1 8831 967) tarafından 1 95 1 'de Londra'da
yayınlanan katalogta D94 olarak
numaralanan Dörtlü'nün özgün
elyazması notaları Viyana Devlet
Kitaplıgı'nda saklanmaktadır. Eser
1 884- 1 897 yılları arasında Leipzig'te
yayınlanan "Schubert Tüm Yayınları"
dizisinde ise V.7 numarasını ve 1 8 1 4
tarihini taşır.
Re Majör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
No.7 klasik formlara uygun olarak
dört bölümden oluşur: 1 . Bölüm
neşeli (AIIegro) tempoda, 4/4'1ük
ölçüde, Re majör tonda iki katlı hızda
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Arpeggione Sonatı'nı besteledi.
1 87 1 ' de basılan ilk notasında eserin
V. Schuster tarafından 1 824 sonunda
ilk kez yorumlandıgı belirtilmişti.
Arpeggione adlı çalgıyla yalnızca bir
defa seslendirildigi sanılan sonatın
keman ve viyola için yapılan
düzenlemeleri ve hatta 1 930'da
Cassado'nun viyolonsel konçertosu
şekli de bugün unutulmuş, viyolonsel
piyano uygulaması çalınır olmuştur.
Sonatın klarnet için düzenlemesini
yapan Prof. Brian Newbould bu
konuda şunları belirtiyor: "Kiarnet ve
piyano için bu transkripsiyon, eseri bu
şekliyle 1 996 Haziran'ında Ontario'da
"Festival of the Sound"da, Ailegri
Dörtlüsü ile ilk yorumunu
gerçekleştiren James Campbell
tarafından ısmarlanmıştır. Hiçbir
zaman özgün şekliyle dinlenmeyen,
viyolonsel ya da viyola versiyonları da
tümüyle dogru olmayan Sonat için
daha radikal bir çözüme davet
çıkartılmıştı. Cinderella (Kül Kedisi)
baloya götürülmeyi bekliyordu . . .
Niçin klarnet seçildi? lik önce, tahta
üfleme çalgılar arasında en açık "ses
genişligi"ne sahipti ve dolayısıyla da
Arpeggione'ye en yakın çalgıydı.
Ikincisi, Schubert klarneti lirik bir
melodi çalgısı olarak kabul eder;
birçok operasında, Oktet D803, "Der
Hirt auf dem Felsen" D965
(Kayalıktaki Çoban) gibi eserlerinde
bu çalgıyı kullanmıştı. Eger birkaç yıl
daha yaşasaydı, bir klarnet sonatı da
yazabilirdi. Yaşamının son yılında Yaylı
Çalgılar Beşiisi'ne ikinci bir viyolonsel
katarak yaylı çalgılar ortamını ustaca
--------� geliştirdigi gibi, Arpeggione Sonatı'nı
Schubert: Arpeggione Sarıatı
--------� da klarnetli bir beşli şekline
getirebilirdi: Tıpkı Schubert'in
Bugün viyolonsel repertuarının
mirasçısı Brahms'ın sonradan
sevilen eserlerinden biri olan sonat
klarnetle yaylılar dörtlüsünü
aslında bu çalgı için yazılmamıştır.
Viyanalı çalgı yapımcısı Georg Stauffer birleştirdigi gibi . . . "
Otto Erich Deutsch numaralamasına
1 823'de Arpeggione adını verdigi bir
göre 82 1 sayısını taşıyan eser üç
çalgı yapmıştı: Gitar biçiminde, yine
bölümden oluşur. 1 . Bölüm 4/4'1ük
gitar gibi (Mi, La, Re; Sol, Si, Mi)
ölçüde, La minör tonda, ılımlı neşeli
akordlu telleri olan ancak dizler
(AIIegro moderato) tempoda
arasında tutularak yayla çalınan,
melankolik bir havadadır. Girişten
"Guitare d'Amour" adı da verilen bu
hemen sonra klarnet ilk temayı
perdeli çalgıya, arpejlerin kolay elde
duyurur ve arpejlerle geliştirir. La
edilmesi nedeniyle Arpeggione adı
minör tondaki bu lirik ve melodik
verilmişti. Bu çalgının tanınması için
ezgiyi, eşlikteki ilk forte akardan
yorumcusu Yineenz Schuster'in
sonra -solo çalgı eşliginde- önce
verdigi sanılan sipariş sonucu
dörtlü duyurur. I kinci tema da önce
Schubert, 1 824 Kasım ayında

(Alla breve) başlıgıyla girer. Bu geniş
tutulmuş, biraz karışık,
dogaçlamaymış gibi, deneysel bir hava
izlenimi veren bölümün yedinci ve
sekizinci ölçülerinde çok hafif (ppp)
olarak Mendelssohn'un Fingal
Magarası Uvertürü'nün ana teması
duyulur. 37 1 ölçü süren ve böylelikle
eserin en uzun bölümü olan bu
şaşırtıcı Allegro, Einstein'in deyimiyle,
sonat formunun üçüncü safhası olan
yeni serimde (re-exposition), ilk safha
serim (exposition) tekrarlandıktan
sonra yine ana tonda kalınacakken
dominant'a (bu gamın beşinci
derecesine) gider . . . 2. Bölüm rahat
(Andante con moto) tempoda,
4/4'1ük ölçüde, Sol majör tonda, yine
"Alla breve" başlıgıyla belirlenir.
Tema, ilk bölümün birinci temasından
kaynaklanır ve birbirleriyle orantısız
cümlelere dönüşürken Mozart'ın
izlerini taşır . . . 3. Bölümün neşelice
(AIIegretto) tempoda, Re majör
tonda ve 3/4'1ük ölçüdeki
Menuetto'su Beethoven'in 2.
Senfonisi'nin Scherzo'sundaki triodan
etkilenmiştir. Viyolanın monoton
şekilde başlattıgı Si bemol majör
tondaki kırsal havadaki trio bölmesi
ise Schubert'e özgü biçimde armonik
karışıklıklarla, ekonomik şekilde
Menuetto'ya baglan mıştır . . . 4. Bölüm
çok hızlı (Presto) tempoda, 2/4'1ük
ölçüde, Re majör tondaki final, eserin
en başarılı sayfalarını içerir. Üç ölçü
süren eglenceli teması, türlü
tonalitelerde gezinen Haydn benzeri
bir Rondo'yu süsler. (Süre 1 7')

dörtlüde belirlenir; Do majör tondaki
daha akıcı ve neşeli bu temayı klarnet
sürdürür ve bölüm, adeta final
havasındaki iki akorla sona erer . . .
2 . Bölüm 3/4'1ük ölçüde, M i majör
tonda ve agır (Adagio) tempoda kısa
bir bölmeyle başlar. Klarnetin,
Alabalık liedinin havasını anımsatan
temayı, uzun, melodik ve degişik
armonileri içeren şekilde
duyurmasından sonra, bir "Attaca" ile
ara verilmeden geçilen final, 2/4'1ük
ölçüde, La majör tondaki ve neşelice
(AIIegretto) tempoda sonatın birinci
bölümünün ilk temasıyla başlar.
Rondo ile Divertissement biçimleri
arasında gelişen bu bölümün ikinci
teması ise Re minör tonda Schubert'in Arpeggione çalgısı için
oluşturdugu- hızlı arpejlerle canlılık
kazanır. Bölüm daha sonra, Viyana
ezgilerini anımsatan zarif bir Uindler
dansını da yansıtarak, yine iki akorla
sona erer. (Süre 22')
Brahms: Klarnetli Beşli

Bu yıl ölümünün 1 00. yılı nedeniyle
andıgımız Johan n es Brahms, yaşamının
sona ermesinden yedi yıl önce,
1 890'nın yaz aylarında fiziksel ve
zihinsel yorgunluk duymaya başlamış
ve arkadaşı, Viyanalı cerrah Billroth'a
yazdıgı mektupta, tekrar beste
yapabilecegi konusunda şüpheye
düştügünü belirtmişti. Brahms sosyal
yaşama pek karışmıyor, gençlik
günlerini anımsayarak "Eskiden
ayakkabılarımı fırçalarken melodiler
aklıma geliyordu" diyordu. Ün,
olgunluk, konfor onu biraz
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yavaşlatmıştı: Her zaman çok
miktarda koyu kahve içiyor, Macar
Tokay şarabını yegliyor, çok içtigi
Türk tütününden parmakları
sararıyor, sertleşiyordu. Arasıra
ltalya'ya gitmesine karşın yazlarını
yukarı Avusturya'daki lschl
kaplıcalarında geçiriyor; kışın
Viyana' da, kitap ve nota kagıtlarıyla
dolu iki odalı bir dairede
oturuyordu . . .
Brahms'ın 1 890'1ı yıllarda yazdıgı
klarnetli eserleri ise bir trio, bir beşli,
iki düo-sonat "Bir sanatın süzülmüş
dokümanları" olarak nitelendirilir.
Bazı uzmanların "Tevekkülle yaşama
veda ediş" olarak da tanımladıkları
eserler, özel bir yalnızlıgı, aynı
düşüncedeki dostlar arasında içe
dönük müzik yapma, düşüneeye dalış
ve dogaçlamayı yansıtır. Brahms'ın
klarnede ilgili eseriere yönelişi de bu
çalgının ustası, kendisinden 23 yaş
küçük Richard Mühlfeld ( 1 856- 1 907)
ile tanışması sonucu olmuştur. Alman
klarnetçi Mühlfeld 1 873'de Meiningen
Dükü'nün saray orkestrasına kemancı
olarak girmiş, üç yıl sonra da kendi
kendine ögrendigi klarnetin en usta
yorumcularından biri olmuştu.
Meiningen'e sık sık giden Brahms
1 89 1 Mart'ında onun çalışından
etkilenmiş ve birşeyler yazmaya karar
vermişti. Mayıs ayında Bad lschl'de
ünlü vasiyetnamesini yazdıktan sonra
yaz aylarında yine orada Op. l l 4
Klarnetli Üçlü ile Op. l 1 5 Klarnetli
Beşli'yi besteledi. O yaz arkadaşı
Eusebius Mandyczeweski'ye üçlünün
bir kopyasını gönderiyor ve çok daha
delicesine bir parçaya bakıcılık (!)
yaptıgını yazıyordu. Mozart'ın,
ölümünden birkaç yıl önce klarnetçi

Anton Stadler'den etkilenerek yazdıgı
Klarnetli Beşli (K58 1 ) gibi, Brahms'ın
Mühlfeld için, kendisinin yaşamının
sona erecegini sandıgı günlerde
bestelemiş oldugu Beşli önce özel
olarak 24 Kasım 1 89 1 'de
Thüringen'deki Meiningen sarayında
Mühlfeld ve Joachim Kuarteti
tarafından seslendirildi. Aynı yılın 1 2
Aralık günü ise bu iki eser halk
huzurunda ilk kez Berlin'de çalındı.
Üçlüde Brahms da piyanoda yer
alıyor, Beşli'de ise ünlü kemancı
Joseph Joachim'in kuarteti ile
klarnetçi Mühlfeld çalıyordu. Brahms,
Mühlfeld'in güzel soneriteli çalışından
o kadar etkilenmişti ki, onu "Fraulein
Klarinette" (Küçük hanım klarnet)
diye çagırıyordu. Konser çok başarılı
oldu, ikinci bölüm Adagio uzayan
alkışlar üzerine tekrarlandı. Konser,
birkaç hafta sonra, Ocak 1 892'de
Viyana'da yine başarıyla yorumlandı.
Mozart'ın Beşiisi gibi yine dört
bölümden oluşan, ancak ondan hayli
uzun olan Op. l 1 5 Si Minör Klarnetli
Beşli'nin 1 . Bölümünde de solo çalgı
klarnet hemen girmez. Neşeli
(AIIegro) tempodaki, 6/8'1ik ölçüdeki
bölümde birinci ve ikinci keman dört
ölçü içinde, üçlü ve altılı aralıkla
duyurdugu hüzünlü ve duygulu
ezgiyle, Re majör tonda, eserin tüm
karakterini belirler. Beşinci ölçüde
giren klarnet bu özlem yüklü,
içtenlikli havaya katılır. Aynı zamanda
akıcı ve yumuşak ezgi aslında ana
tema olmamakla birlikte, onu
önceden hissettiren çizgide ve renkte
gelişir. Bu uzun hazırlıktan sonra
gururlu viyolonsel ana temayı ilan
eder. Eserin 1 3 dakika kadar süren bu
en uzun bölümünde ikinci temayı
klarnet ve ikinci keman oktavlarla
duyurur. Klarnetin yaylı çalgılada
olaganüstü uyumu dikkat çeker, ancak
ön plandaki klarnet hiçbir zaman
konsertant görevi üstlenmez. Biraz
duraklama oluşturan "dolce"
bölmeden sonra beliren, çok ince
ölçülü ritmik ve melodik şarkı
(Cantilena), üçüncü temadan dogar.
Ustaca çalınan gelişimin törensel ve
ciddi havadaki orta yerinde ikinci
temanın Re bemol majör tonda
duyuruluşundan sonra bölüm, söner
gibi yavaşca sona erer.
2. Bölüm agır (Adagio) tempoda,

3/4'1ük ölçüde, Si majör tonda soylu
ve duygulu biçimde klarnet ile birlikte
başlar. Bir gece şarkısı gibi armonik
ve ritmik çekicilikle, klarnetin ezgisine
yaylı çalgıların sürdinli eşligi bu
olaganüstü havayı yaratır. Ancak Si
minör tondaki daha agır (piu lento)
orta bölmede klarnetin bir Macar
çigan havası yaylıları da bir simbalom
çalgısı gibi heyecanlandırsa da bu 1 2
dakikaya yaklaşan süredeki bölümün
ezgisi yine klarnet ile birinci keman
arasında paylaşılarak, yavaşca ve sakin
biçimde, çok zarif bitime ulaşır.
3. Bölüm agırca (Andantino)
tempoda, 4/4'1ük ölçüde, Re majör
tonda basit bir Lied biçiminde
klarnetin melodik katılımı ile başlar.
Brahms'ın 1 . Senfonisi'nin üçüncü
bölümünü anımsatan bu kısa giriş,
hemen Si minör tonda, hızlı ama
duygulu (Presto non assai, ma con
sentimento) bölmeyle kesilir. Bir
Scherzo havasındaki bu kısım kesin
ritmi ile, giriş temasının bir degişimini
sergiler, sonra yine Andantino
temasıyla bu kısa bölüm sona erer.
4. Bölüm, hareketli (con moto)
tempodaki, 2/4'1ük ölçüde giren
Finale ise -yine Mozart'ın Klarnetli
Beşiisi'nin fınali gibi- varyasyonları
içerir. Allegro ve Andantino'daki
ternalara benzeyen ezgi beş
varyasyonla işienirken baş rolleri yine
birinci keman ile klarnet paylaşır. Her
varyasyon temanın bir başka yönünü
keşfe çalışır gibidir. Yalnızca ikinci
varyasyonda heyecanlı bir hava
oluşur. Beşinci varyasyonda ise birinci
bölümün elejik ana teması Coda'da
belirir, esere ruhsal ve yapısal
üstünlük saglayarak beşiiyi tıpkı ilk
bölümdeki gibi yavaşca, hüzünle sona
erdirir. (Süre 40')
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Franz Schubert ( 1 797-1 828)
Sonat, Do Minör Sonata in C M i nor, (D958)
A llegro
Ada[!)O
Menuetto. (A IIq;ro) - Trio
A llegro

johannes Brahms ( 183 3 - 1 89 7)
Paganini Varyasyonları Op.JS, ll. Kitap Paganini Variarions Op. 3 5 , Book I I

Ara

I n rermission

Adnan Saygun ( 1 907- 1 99 1 )
Aksak Ritm Üzerine 1 0 Taslak Op.SS'den S Taslak
5 Skerches from 1 0 Skerches on Aksak-Rhyrms Op.58

2 Etüt 2

Franz Liszt ( 1 8 1 1 - 1 886)
La Leggierezza - Waldesrauschen

Erudes:

Franz Liszt
Apres une Lecture du Dante, Fantasia quasi Sonata
23.6. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 2 1 .30
Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hall, 9.30 pm

• Istanbul'da dogan Gülsin Onay ilk
piyano derslerini annesinden aldı ve
ilk konserini altı yaşında radyoda
verdi. Daha sonra kazandıgı bursla
Paris Konservatuvarı'nda Nadia
Boulanger, Pierre Fiquet, Monique
Haas ve Pierre Sancan gibi
egitmenlerle ögrenim gördü ve 1 6
yaşında piyano birincilik ödülünü aldı.
Egitimi daha sonra Hannaver'de
Bernard Ebert ile sürdürdü. Paris'te
Marguerite Long-Jacques Thibaud ve
Bolzano'da (ltalya) Ferruccio Busoni
dahil birçok uluslararası yarışmada
ödüller kazandı.
Gülsin Onay beş kıtada 32 ülkede
konserler verdi. Varşova Filarmoni
Orkestrası, Dresden Staatskapelle,
Berlin Alman Senfoni Orkestrası
(eski Berlin Radyo Senfoni), Slovak
Filarmoni Orkestrası, Salzburg
Mozarteum Orkestrası, Tokyo
Senfon i ve Japon Filarmoni
Orkestraları, lsrail Senfoni; Bavyera,
Danimarka, Avusturya ve Fin Radyo
Senfoni Orkestraları, Belçika Ulusal
Orkestrası, Academy of London,
Basel Sinfonietta, Sinfonia Varsovia ve
City of London Sinfonia gibi
topluluklarla konserler verdi.
Granada, Newport, Varşova ve Steyr
Sonbahar, Berlin, Mozartfest
Würzburg, Schleswig-Holstein ve
Istanbul festivallerine katıldı.
Gülsin Onay'ın kayıtları klasik ve
romantik dönemlerin yanısıra 20.
yüzyıl bestelerini ve özellikle Adnan
Saygun'un eserini içeren geniş bir
yelpazeyi kapsamaktadır. Bartok,
Beethoven, Chopin, Debussy, Franck,
Haydn, Medtner, Mendelssohn, Ravel,
Saygun ve Schubert'in solo eserlerinin
yanısıra Çaykovski ve Saygun'un
konçertolarının kaydını yaptı.
Gülsin Onay'a 1 987'de Devlet
Sanatçısı ve ertesi yıl da Bogaziçi
Üniversitesi Şeref Doktoru ünvanı
verildi.
• Born

in İstanbul, Gülsin Onay

received her fırst piano lessons from her
morher and gave her fırst concert at the
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age of s ix on Turkish Radio. A
scholarship enable her to study at the
Paris Conservatory, where her teachers
included Nadia Boulanger, Pierre
Fiquet, Monique Haas and Pierre
Sancan and was awarded the fırst prize
of piano when she was sixteen. She has
conrinued her education with Bernard
Ebert in Hannover. She won several
prizes at i n ternational competitions
including the Marguerite Long-Jacques
Thibaud in Paris and Ferruccio Busoni
in Bolzano, Italy.
Gülsin Onay has appeared in 32
countries on all fıve continenrs. She has
performed with orchestras as such as
the Warsaw Philharmonic Orchestra,
the Dresden Staatskapelle, the
Deursches Symphonie ürehester Berlin
(the former Radio Symphony ürehescra
Berlin), the Slovak Philharmonic, the
Salzburg Mozarteum Orchestra, the
Tokyo Symphony and the ]apan
Phi lharmonic Orchestras, the Israel
Symphony Orchestra; the Bavarian,
Danish, Austrian and Finnish Radio
Symphony Orchestras, ürehestre
Narianale de Belgique, the Academy of
London, the Basel Sinfonietta, the
Sinfonia Varsovia and the City of
London Si nfonia. She also appeared at
the major i n ternational festivals as
Granada, Newport, Warsaw Autum n ,
Stryian Aurumn and Berl i n , the
Mozartfest Würzburg, Schleswig
Holstein and İstanbul Festivals. Her recordings cover a wide range of
music from the classical and romanric
periods, as well as 20th century works.
She is particularly noted for her
i n terpretation of the works of the
conremporary Turkish composer Adnan
Saygun. She has recorded solo works by
Bartok, Beethoven, Chopin, Debussy,
Franck, Haydn, Medrner, Mendelssohn,
Ravel, Saygun, Schubert and concertos
by Tchaikovsky and Saygun.
Gülsin Onay received the title of "S tate
Artise of Turkey" in

1 987

and the

fallawing year she was awarded an
H onorary Doctorate from Boğaziçi
University, İstanbul.

Schubert: Sonat

Avusturyalı ünlü piyanist Alfred
Brendel 1 973 yılında Schubert'in
piyano sonatları için şunları söylemiş:

"Schubert'in piyano eserleri,
özellikleri sonatları uzun süre
küçümsenmiş, hak ettigi yere
ulaşamamıştır. Önceleri Schumann ve
Brahms'ın, sonra da Liszt'in ilgisini
çeken ve ancak yüzyılımızın ilk
yarısında Arthur Schnabel ve Eduard
Erdmann gibi piyano ustaları ile
günümüze ulaşan bu sanatlar, önce
Beethoven taklitçiligi, piyano
teknigine uygun olmamak, yalnızca
Avusturya'nın sevimli degasını
canlandırmak gibi önyargılarla
karşılanmıştır. Hatta Schubert
Akşamları'nın (Schubertiade)
hayranları, kendi arkadaşları bile,
Schubert'i sadece liedler, küçük
piyano parçaları yazan bir
"minyatürcü" olarak kabul
etmişlerdir. Schubert biraz da kılıksız
görünümü ile bir dahiye
benzemiyordu; sonatiarını tanıtacak
bir piyano virtüozu, ya da ögretmeni
degildi ve kuyruklu piyanosu bile
yoktu . . . Eserlerinin çogu ölümünden
sonra basıldıgı gibi, duygulu müziginin
nasıl gelişecegi de önceden
sezilemiyordu. Hele Beethoven ve
Mendelssohn'un berraklıgına sahip
degildi; üstelik piyano teknigi
yönünden gerekli pedal işaretlerinden
bile yoksundu".
1 997'de dogumunun 200. yılı
nedeniyle anılan Schubert'in 22'yi
bulan piyano sonatları -bitmemiş
olanları da saymak şartıyla- üç
bölüme ayrılır: 1 8 1 5- 1 9 arası 1 4,
1 8 1 9-26 arası beş ve ölüm yılı olan
1 828'de bestelenen üç sonat.
Avusturyalı müzikolog Otto Erich
Deutsch'un ( 1 883- 1 967) 1 95 1 'de
Londra'da yayınlanan, sonra da
1 978'de Kassel'de düzeltilmiş baskısı
çıkan katalogta D958 olarak
numaralanan Do Minör Piyano
Sonatı'nı Schubert 1 829 Eylül ayında
-yani ölmeden iki ay önce- diger iki
sonatı (D959 ve D960) ile birlikte
Viyana'da yazmış, Ekim sonunda
hastalanmış, 1 4 Kasım'da agırlaşmış
ve 1 9 Kasım günü de sifılisten
ölmüştür.
Do Minör Sonat, opus numarası
verilmeyen bu üç sonatın ilkidir.
Schubert bu üç sonatını da, çagının en
büyük piyanist ve bestecilerinden biri
olarak kabul edilen Johann Nepomuk
Hummel'e ( 1 778- 1 837) ithaf

edecegini belirtmiş ve Leipzig'deki
Probst yayınevi ile 2 Ekim günü
anlaşmıştı. Schubert'in ölümünden 1 1
yıl, Hummel'in ölümünden iki yıl
sonra, 1 839'da bu üç sonat
Viyana'daki Diabelli yayınevi
tarafından yayınlanırken başlıgı
degiştirilmiş ve Schumann'a ithaf
edilmiş olarak gösterilmişti. Hiç de
ölümün soguklugunun, karamsarligının
duyulmadıgı, tam aksine yaratmanın
gücünü, kudretini gösteren bu
sonatları Schumann şöyle tanımlar:
"Son eserler oldugu belirtilmesine
karşın buluşlarının çok yönlülügü,
gönüllü bir başegişle parıltılı bir
yenilige yönelişi, çok yüksek nitelikler
istenmesi, belirli müzikal fıkirlerin bir
ag gibi örülüşü, kural kural üstüne
olacagı yerde yeni ipuçlarını arayış
gibi özellikleriyle bu sanatlar
digerlerine göre benim çok daha fazla
dikkatimi çekmiştir".
Schubert'in son sonatlarında
öngördügü, virtüoz bir parlaklık
yerine kültürlü bir tını, tematik
tasarımdaki yogun dikkate karşın
ezgisel bir yorum, piyaniste zor bir
görev yüklemiştir. Ayrıca bu eserlerin
Beethoven'in ölümünden sonra,
- 1 827'de- yazılmış olması, hatta
Schubert'in ölüm döşeginde arzusunu
soran arkadaşlarına, onun henüz
çalınmamış olan Op. l 3 1 Do Minör
Kuartet'ini seslendirmelerini istemesi
de ilginçtir. Sonatlarında bu besteciyi
örnek alan Schubert'in davranışı dogal
olarak bu üç sonata, özellikle Do
Minör Sonat'a da yansımıştır. Belki de
Schubert bu davranışı Beethoven'e
bir görev olarak üstlenmiş, onun
eserini devam etti rm ek istemişti. . .
Dört bölümden oluşan Do Minör
Piyano Sonatı'nın 1 . Bölümü 3/4'1ük
ölçüde, Do minör tonda, neşeli
(AIIegro) tempoda tutkulu ve
Beethoven'i anımsatan karanlık ve
koyu bir ortamda başlar. Müzikolog
Albert Einstein'a ( 1 880- 1 952) göre
kahramanca (eroik) bir tavırda giren
tema, Beethoven'in aynı tondaki 32
Varyasyonu'nu çagrıştırır: Ancak
oradaki sekiz ölçülük konsertant
tema, Schubert'te sert bir motif
ritmiyle çok genişlemiş, üç oktav
düşerek doruguna erişmiştir. Iniş ve
çıkışlada heyecanlı bir oyuna
benzeyen ortamda, giriş temasının bir
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varyantı olan lirik tema belirir ve
ikinci temaya dönülerek, Schubert'in
en sevimli temalarından biri olarak
neşeyle gelişir; heyecanlı ortamı
yatıştırırsa da, zamanla ilk havaya
uymaya başlar. Sonradan kromatik ve
çok hafif (pianissimo) ulaşılan gelişim
gizemli bir yükselişle ve pekçok ton
degişimi (modulation) ile sergilenir.
Sonda ise giriş temasının ritmi
uzaktan duyuluyormuş gibi yansır ve
çabucak tekrar (reprise) bölmesine
geçilir. Bölüm çok etkili ve karanlık
bir Coda ile sona erer.
2. Bölüm 2/4'1ük ölçüde, La bemol
Majör tonda ve agır (Adagio)
tempoda başlarken ana temanın
olaganüstü güzelligiyle dikkat çeker;
sadeligi yanında armoni zenginligi,
bölümün ifade gücünü arttırır.
Bölümdeki her iki episod da aynı
karanlık ve çok geniş tutulan melodi
üzerine kurulmuştur. Bu melodi ikinci
duyuluşunda kısa, ancak güçlü bir
dorukla vurgulanır. lik tekrarında ana
tema arka planda triyolelerle yansır:
Son kez duyuluşunda ise melodi
pizzicato bas eşliginde orta seslerde
belirlenir. Gizemli ton
degişimlerinden sonra bölüm gururlu
ve sade havada sona erer.
3. Bölüm Do minör tonda, 3/4'1ük
ölçüde, neşeli (AIIegro) tempoda
biraz eski moda gibi görünen bir
Menuet ile başlar. Ancak temelde
basit ve lirik olmasına karşın birçok
ince ve beklenmeyen degişimlerle
karşılaşılır. Sona dogru da, bilmece
gibi beliren kısa duraklar biraz
şaşırtır. Trio bölmesi ise La bemol
majör tonalitesi ile ilk bölümü
anımsatan havada biraz zorlama bir
Landler'e (Avusturya halk dansı)
benzemekle birlikte sonatın en
dinlendirici yeridir.
4. Bölüm Do minor tonda, 6/8'1ik
ölçüde ve neşeli (AIIegro) tempoda,
kesintisiz koşturan bir ritmin
egemenligindedir. A. Einstein bu finali,
"Dans stilinde, lirik ve duygusal
episodlar da içeren, genişletilmiş
Rondo formunda bir Tarantella"
olarak tanımlar. Uzmanların,
Beethoven'in Op.3 1 No.3 Mi Bemol
Majör Piyano Sonatı'nın finalinin
örnek alındıgını, ancak armonik
zenginligi ve biçimsel çok yönlülügü
ile onu aşabildigini belirttikleri bölüm,

bitmeyen enerjisi ve usta kuruluşuyla
dikkat çeker. Dans karakterindeki ilk
tema gerçekten bir Tarantella'yı
düşündürür: Türlü cilvelerle tonalite
degişimleri sergileyen tema, sonra da
beklenmedik bir şekilde Do majörde
geri döner ve Do minörden çok
uzaklara uzanan ikinci tema ile
kontrast oluşturur. Üçüncü tema ise,
şaşırtıcı Si majörde beliren, sonra da
Do minöre geçen lirik temadır. Bu
finalin etkisi, olaganüstü ritmik gücü
yanında armonik gelişimdeki özgürlük
ve fantezi zenginligi ile kolayca
çıkıvermiş gibi yansıyan renkli dokuya
da dayanır. (Süre 29')
Brahms: Paganini Varyasyonları

1 862 yılında, ömrünün sonuna kadar
kalmak üzere Viyana'ya yerleşen
Brahms, bir yıl sonra Op.7 Paganini
Kaprisleri'nden bir tema üzerine, her
biri 1 4 varyasyondan oluşan iki dizi
besteledi. 1 863 yılında tamamlanan ve
1 866'da basılan eser, bestecinin
teknik yorum sorununu öne aldıgı tek
örnek olarak gösterilir. Hatta Clara
Schumann'ın Cadı Varyasyonları
olarak adlandırdıgı ve çalmaktan
kaçındıgı eseri Brahms ilk kez 25
Kasım 1 865'de Zürih'te çaldı; sonra
da Viyana'da 1 7 Mart 1 867'de
seslendirdi. Liszt, Rahmaninof ve
Boris Blacher gibi bestecilerin de
Paganini'nin Kaprisleri üzerine
yazdıkları varyasyonların yanında
Brahms'ın her varyasyonu, klavye
tekniginin özel bir sorununu ustaca
işler. Eserlerde ruhsal derinlik ve
rahatlık arayanların biraz olumsuz
karşıladıkları varyasyonları Brahms,
Etütler (çalışmalar) olarak tanımlamış,
ancak sonraki baskılarda bu başlık
degişti rilmiştir.
Paganini'nin solo keman için Op. l
Kaprisleri'nden 24 numaralı La M inör
Kapris üzerine 28 varyasyon olarak,
daha önce de birlikte çaldıgı,
kendinden iki yaş genç, ünlü piyano
virtüozu Cari Tausig'in etkisinde
yazılan eserde, aslında didaktik ve
teknik özellikler göz önünde
tutulmuştur. Brahms, Tausig ile
Viyana Singakademie salonunda iki
piyano için Fa M inör Sonat'ını çalmış,
onun virtüozlugu ile yarışmaktan
kaçınmış ve sonunda piyano

etüdlerini bile çalışmaktan vazgeçmiş,
ama bu varyasyonları onu düşünerek
bestelemiştir. Iki bölüm halindeki bu
eseri bir resitalde çalmak çok yorucu
oldugu için de, genellikle bu iki
bölüm, ayrı eserler şeklinde
düşünülür.
Brahms'ın kullandıgı temayı,
Paganini'nin La Minör Kapris'ini Liszt,
Paganini Etütleri'nde ustaca
degerlendirmiş ve eser müzik
tarihinde modern piyano tekniginin
temelini atan ilk örnek olarak
degerlendirilmişti. Ama bunu çok iyi
bilen Brahms temayı başka bir amaçla
kullandı: Bu kaprisli ruhu bir ögretim
kitabı şekline sokarken, kendi
piyanistik buluşlarına, müzikal ve
piyano teknigi konusundaki fikirlerine
yöneltti. Çok ustaca kurdugu dokuyu
-her iki kitapta da- son iki
varyasyonda - 1 3. ve 1 4.de- aşırı
parlak finale dönüştürdü. Brahms'ın
daha ilerdeki konser turnelerinde sık
sık çalarak önemsedigi ve ancak üç
yerde fortissimo yoruma yer verdigi
varyasyonların ll. Kitabı'nda, ilk iki
varyasyon Brahms'ın büyük elinin
açıkligını da gösteren akorlarla
bezenmiştir. 3. Varyasyon ile S.den
8.ye kadar kaprisli bir ortamda
fantastik unsurlada bir ip cambazı gibi
işlenen tema, 1 1 . Varyasyonda parlak
oktavlarla olaganüstü virtüozlukla
sergilenir. 1 2. Varyasyon ise lirik
Brahms'a güzel bir örnek
oluştururken, diger agır tempoluların
degeri de yine bestecinin Haendel
Varyasyonları ayarındadır.
Saygım: S Taslak

lzmir'de dogan, Fransa'da Vincent
d'lny ile kompozisyon, EugEme Borrel
ile füg ve kompozisyon, Paul le Flem
ile kontrpuan, Madam E. Borrel ile
armoni ve kontrpuan, Amedee
Gastoue ile Gregoryen şarkı,
Edouard Souberbielle ile org
ögrenimi gören ve müzikle ilgili her
türlü bilgiyi edinmeye çalışan Adnan
Saygun bu nedenle de besteciligi
yanında bilim adamı sıfatını da
taşıyordu. Ulusal müzige giden yolda
halk türkülerinden ve danslarından
yararlanılmasını dogal olarak kabul
eden, ancak bunu amaca varmak için
yeterli görmeyen Saygun, önce onları
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otantik şekliyle ögrenmeyi, onu
doguran ortamı tanımayı, o yörenin
insanları gibi düşünerek onların neşe
ve acılarını içtenlikle kendi yüreginde
duymayı şart koşar. Saygun işte bu
özelliklerden kopmadan müzigimizi
çoksesli müzige dönüştürmekteki
ustalagıyla evrensel boyutlu eserlerin
bestecisi olmuş, üstelik bu işin nasıl
yapılacagına ait bilimsel çalışmaları da
yürütmüştür. Bu konuda ögretim
kitapları da yazmış, Musiki
Nazariyatı'nda Türk halk müzigi
ritmlerini de incelemiştir.
Halk müzigimizde, özellikle Karadeniz
horonlarında, Ege ve Iç Anadolu
zeybeklerinde oldugu kadar
türkülerimizde de yer alan, ayrıca
geleneksel müzigimizde de pekçok
çeşidi görülen Aksak tartılar (ya da
ritmler) tüm Türk müziginin çok
karakteristik bir unsurudur. Balkan
ülkelerinde, Macaristan gibi orta
Avrupa ülkelerinin halk müziginde de
rastlanan, ancak batı Avrupa
ülkelerine ters düşen bu ritm, o
müzikçiler için büyük zorluklar da
oluşturur. Türklerin büyük kolaylıkla
kullandıkları Aksak ritm önceleri
Bartok tarafından Avrupa'ya tanıtılmış
ve Bartok bunu ilk olarak
Bulgaristan'da duydugu için de Bulgar
ritmi olarak sunmuştur. Daha sonra,
1 949'da Cenevre'de toplanan ve
üyeleri arasında Saygun'un da
bulundugu Uluslararası Halk Müzigi
Konseyi ise bu yanlışlıgı Aksak Ritm
olarak düzeltmiştir. Günümüzde artık
bu terim uluslararası olarak
kullanılmakta, hatta Paris Sorbonne
Üniversitesi'nde -piyanistimiz Haluk
Tarcan tarafından- ders olarak

ögretilmektedir. Adnan Saygun da
Aksak ritmi önce 1 939'de Op. I S
Sonatina'sında kullanmış, daha sonra
da aksak ritmi içeren dört büyük
piyano dizisi yazmıştır: Op.38, On
Etüt ( 1 964), Op.45 Oniki Prelüd
( 1 967), Op.47 Onbeş Parça ( 1 97 1 ) ve
Op.58 On Taslak ( 1 976).
Adnan Saygun 1 957'de Istanbul'da
Milli Egitim Bakanlıgı tarafından
yayınlanan Musiki Temel Bilgisi
(Musiki Nazariyatı) adlı kitabının
dördüncü cildinde geniş biçimde
açıkladıgı Aksak ritmleri müzikçilere
ögretmek amacıyla bu dört piyano
eserini yazmış ve bunlarda Aksak
tartıların aynen tekrarlanmasından
dogabilecek monotonlugu
yumuşatabilmek için de bu tartıları
degişik biçimlerde kullanmış, hatta
daha iyi anlaşılabilmesi için Op.38
Etüt ve Op.45 Prelüdler'de bunu
açıklayan ek bilgiler de vermiştir. Bu
bilgilerin Op.58 On Taslak'tan
sunulan beş parça için yararlı olacagını
umuyoruz. Adnan Saygun'un kitabında
ve eserlerinin ekinde verdigi notlar
şöyle:
"Aksak tartılar (ritmler) ikişerli ve
üçerli bölünmelere baglı vuruşların,
bu bölümler arasındaki farkı belirten
süre degerinin hızı degişmemek
şartıyla, karıştırılmasından meydana
gelen tartı çeşitlerine verilen addır.
Bu tarife göre, Aksak tartılarda iki
türlü 'zaman birimi' ve iki türlü
bölünme kullanılıyor demektir.
Örnek olarak 9/8'1ik bir ölçüyü
aldıgımız zaman, tartı kalıbının dokuz
tane sekizlikten kuruldugunu ve bu
yüzden de ölçünün 9/8 olarak yazıldıgı
görülüyor. Sekizlikler
( 1 -2)+(3-4)+(5-6)+(7-8-9) olarak
toplanmıştır. Eger sondaki dörtlük
uzamamış olsaydı, hiç düşünmeden
'dört eşit zamanlı bir düz tartı'
derdik. Fakat zamanlardan bir
tanesinin uzamasına ragmen, madem
ki tartı dört vuruştan meydana
gelmektedir, bu tartıya 'dört vuruşlu,
dört zamanlı bir tartı' demekten
başka çaremiz var mıdır? Ve böyle bir
düşünüş şimdiye kadar dediklerimize
uygun düşmez mi? Ancak, bu öyle bir
dört vuruşlu tartıdır ki,
zamanlarından biri ötekilere göre
daha uzun sürmekte ve bu yüzden
tartıya bir 'aksaklık' vermektedir.

Gene şu örnekte: 8/8'1ik bir ölçüde
( 1 -2-3)+(4-5-6)+(7-8) ise tartı kalıbı
sekiz tane sekizlik içermekte olup
ölçü de, ona göre 8/8 olarak
gösterilmiştir. Fakat tartı kalıbı
incelenecek olursa görülür ki, bu
kalıp, sekiz tane sekizligi içermekle
beraber, bunları eşit zaman aralıkları
ile toplayarak dört zamanlı bir tartı
manzarası elde edemeyiz. Gerçekten,
bu sekizlikler 'eşit olmayan' zamanlar
ile bir araya getirilerek 'üç zamanlı'
bir tartı meydana getirmişlerdir. Bu
hal de tartıya 'aksaklık' vermiştir.
Dikkat edilirse, buradaki aksaklıgı
meydana getiren zamanın, öteki
zamanlara göre uzun degil, tersine
kısa oldugu anlaşılır. Halbuki bundan
önceki örnekte aksamayı oluşturan
zaman, ötekilere göre uzundu.
Demek ki aksayan zamanın hangisi
oldugunu geregi gibi tayin edebilmek
için eşit sürelerden hangi zamanın
farklı olduguna dikkat etmek icabeder
ve görüldügü üzere, aksayan zaman
eşit sürelere göre, uzun da, kısa da
olabilir. Işte, hangi surette olursa
olsun, bu aksama olayından dolayı bu
tür tartılara 'Aksak Tartılar' adı
verilir.
Iki vuruşlu aksak tartıların en basit
örnekleri: Jı Jı. 1 Jı. Jı 1 J 1
1 J J.
gibidir. Aksak ritimlerin bir karakter
özelligi de esnek oluşlarıdır.
Böylece iki vuruşlu ritm yalnızca S,
ya da 7 temel birimden de
oluşabilir. Ve aynı sayıdaki temel
birimlerden çeşitli farklı vuruşlar
ku rulabilir: Jı Jı. 1 Jı Jı Jı. 1 .� Jı. Jı.
Halk müziginde de son ritmde, ikinci
ve üçüncü vuruşlarıo bilinçli
kaydınlması tipiktir."
J.

J. J

Liszt: 2 Etüd

1 848 yılında yayınlanan 3 Konser
Etüdü'nden ikincisi olan La
Leggeriezza, 3/4'1ük ölçüde ve Fa
minör tonda (A capriccio-Quasi
Allegretto), diyatonik ve kromatik
figürlerin yogun belirginliginde, parlak
üçlü ve altılı aralıklarla, inci taneleri
gibi sıralanan kaprisli ve virtüoz
kadanslarıyla ilgi çeker. Chepin'in
Op.25, Etüd No.2 stilinde beş parmak
için yazılmış bir çalışma olan eser,
başladıgı gibi agır şekilde sona erer.
(Süre 6')
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Etüdlerinin kazandıgı başarı üzerine,
1 862 yılında Stuttgart'taki Leber ve
Stark'ın piyano okulu yöneticileri
tarafından Liszt'ten iki etüd daha
yazması istenmiştir. Liszt'in yazdıgı bu
iki kısa Etüd: Waldesrauschen
(Orman hışırtıları) ve Gnomenreigen
(Cücelerin Rondu) başlıklarını taşır.
Ikisi de büyük sükse yapan, renkli ve
güzel sonorite oluşmasını saglayan
karakter parçalarıdır; sogukkanlı bir
virtüozlukla, üstün bir form anlayışıyla
işlenmiştir. lik Etüd, 4/4'1ük ölçüde ve
Re bemol Majör tondaki
Waldesrauschen'de tema, yumuşak
pedalla (una-corda) işlenir; sonra
tizlerdeki bir triyole fıgürle oluşan bu
yumuşak melodik cümle pes
seslerdeki armoni destegi ile
sergilenir. Gelişirnde ise her iki elde
oluşan kontrpuanla etkili bir doruga
ulaşılır. Çok heyecanlı bu doruktan
sonra da zarif, senkoplu bir soylu
şarkı olarak yansır. (Süre 5')

senfonik bir fantezi şeklinde
düşünülmüştü. Gerçekten de Liszt
burada piyano için adeta orkestral
renkler taşıyan bir senfonik şiir
yaratmış, bu çalgıyı bir orkestra gibi
degerlendirmiştir.
Dante Sonatı adını da taşıyan
bölümde yorumcu teknik güçlükler
yanında her orkestra çalgısının rengini
ve üslubunu duyurmak gibi zor bir
görevi de yüklenmiştir. Bölümde
cehennem ve lanetiilere yapılan
işkencelerin anlatımıyla umutsuz iki
sevgilinin aşk episodu ilginç bir
karşıtlık oluşturur. Üçlü aralıklarla
yükselen ilk tema cehennem
yargıcının çagrısıdır. Onu, işkenceyle
korku içinde kalan ruhların kromatik
şekilde dönüp dolaşan teması izler.
Ikinci bölmede bu karışıklık oktavlarla
sunulan ilahi bir koral ile durulur.
Bestecinin Aşk Rüyası adlı parçasına
benzeyen bir ezgi, kötü kaderli aşık
çifti canlandırır. Korku ve çıglıkları
belirten motiflerden sonra gelen
�------� üçüncü bölmede trillerin başlattıgı
Liszt: Fantasia quasi Sonata
�------� sakin ve huzurlu giriş, bir zafer
havasıyla sürer. Gittikçe artan gök
Franz Liszt, beraber yaşadıgı Kontes
gürültüsü gibi sesle cehennemin kapısı
d'Agoult ile 1 838 yılında ltalya'ya
kapanır. (Süre I S')
yaptıgı yolculugun anılarını ve ltalyan
sanatının onda bıraktıgı etkileri
"Annees de Pelerinage - 2eme Annee:
ltalie" (Yolculuk Yılları - ll. Yıl: ltalya)
başlıklı ve yedi bölümden oluşan
eserinde yansıtmıştı. Önce piyano
eşliginde tenor için yazdıgı bu müzikal
izlenimler, solo piyano için 1 858'de
yayınlandı. "Dante'yi okuduktan sonra
- Sonat biçiminde Fantezi" başligını
taşıyan sonuncu ve en önemli bölüm,
1 837'deki bir taslagında, Dante'nin
I lahi Komedya adlı eseri üzerine
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"LE G RAN D TANGO" G I DON KRE M E R
PIAZZOLLA'YA SAYG I HOMMAGE A PI AZZOLLA
IlDEING

Katkıları i[in BOEING C.A . G.ye tqekkiir ederiz.
We wou!d !ike to thank BOEING C.A.G for spomorinf!. this performance.

_____________________________
___,

GIDON KREMER, keman violin

PER ARNE GLORVIGEN, bandoneon
vA D I M SA K H A R o v . P i y a n o p ia n o
______________________________--1
_________

ALOIS POSCH, kontrbas double bass

Programda Piazzolla'nın Hora Zero, Milonga, Vardarito, Oblivion, Histoire du Tango,
Soledad, Verane Porteiio, Le Grand Tango gibi besteleri seslendirilecektir.
The programme w i l l i n c l ude works by Piazzolla such as Hora Zero, M i longa, Vardariro,
Oblivion, H isroire du Tango, Soledad, Verano Porreiio, Le Grand Tango

-------�
24.6. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7 .00 pm

-------�

G I D O N KREMER
• 1 947'de Riga'da (Letonya) dogan
Gidon Kremer dört yaşındayken,
keman egitimi görmüş olan babası ve
dedesinden ders aldı. Yedi yaşında Riga
Müzik Okulu'nda müzik ögrenimine
başladı. Polonya, Romanya ve
Fransa'da yarışmalara katıldı ve henüz
1 6 yaşındayken Letonya Cumhuriyeti
Yarışması'nda Birincilik Ödülü'nü
kazandı. Birkaç yıl sonra David
Oystrah ile Moskova
Konservatuvarı'nda egitim görmek
üzere seçilen birkaç ögrenciden biri
oldu. 1 967 yılında Brüksel'de Kraliçe
Elizabeth Yarışması'nda ilk uluslararası
birincilik ödülünü aldı. Bu başarısını
Montreal ve Cenova'daki Paganini
Yarışması izledi; 1 970'de Çaykovski
Yarışması'nda birinci oldu.
Gidon Kramer 25 yılı aşkın kariyeri
boyunca kendine özgü kimligiyle ün
yaptı: O sadece uluslararası üne sahip
bir kemancı degil, aynı zamanda
olaganüstü kişiligi olan bir sanatçıdır.
Az denenmiş sahalara el atarak yeni
ufuklar açmaktadır. Dünyanın hemen
hemen tüm büyük orkestralarıyla
Leonard Bernstein, Christoph
Eschenbach, Nikolaus Harnoncourt,
Riccardo M uti, Claudio Abbado,
Zubin Mehta, Lorin Maazel ve
Herbert von Karajan gibi önemli
şeflerle çalıştı. Diger sanatçılada
yaptıgı ortak kayıt çalışmaları ile
müzikal yoruma yeni standartlar
kazandırdı.
Kremer'in sıradışı bir çeşitliligi içeren
repertuarı, klasik ve romantik
bestecilerin yanında 20. yüzyılın
büyük bestecilerinin eserlerini de
kapsamaktadır; ancak Alfred
Schnittke, Arvo Part, Sofia
Gubaidulina, Valentin Silvestrov, Giya
Kancheli, Luigi Nono ve John Adams
gibi çagdaş besteciler ona göre ayrı
bir konumdadır. Kendisini, oda
müziginin çok degişik anlatım
tarzlarıyla bütünleştirmesi nedeniyle
de, bu amaca hizmet için 1 98 1 'de
Lockenhaus'da bir oda müzigi festivali
başlatmıştır. Martha Argerich, Oleg
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Maisenberg ve Vadim Sakharov gibi
piyanistlerle çalışmayı yegleyen ve
çeşitli kayıt fırmalarınca yüzün
üzerinde diski yayınlanan Gidon
Kremer, kısa süre önce Martha
Argerich ile Beethoven'in sonatlarının
kaydını Deutsche Grammophon için
gerçekleştirdi. Kremer 1 997 yılında
Gstaad Yaz Festivali'nde Lord Yehudi
Menuhin'in yerini alacaktır.

i ndividua l i t y . He rakes the road less
travelled and blazes new trails. He has
played w i th nearly all the great
orchest ras of the world as well as w i rh
leading conductors such as Leonard
Bernste i n , Chri stoph Eschenbach,
N i kolaus Harnoncourt, Ri ccardo
Muti, Claud io Abbado, Zubin Mehta,
Lorin Maazel and Herbere von
Karajan. Cooperative studio record i ngs
have set new standards for musical

• Born in ı 947 in Riga, Larvia, Gidon
Kremer srarred to rake violin lessons

i n rerpretation. Gidon Kremer's
u nusuall y d i verse repertoi re

from his farher and grandfarher, both

encom passes classical and romantic

trained violinisrs, when he was only

works as well as those of the 20th

PER ARNE G LO RVIGEN
1 963'de Norveç'te dogan Per Arne
Glorvigen, Oslo'daki Norveç Müzik
Koleji'nde egitim gördü ve akordeon
yarışmasında birinci oldu. 1 988'de
egitimini sürdürmek üzere Fransa'ya
gitti ve Gennevilliers'deki Edgar
Varese Konservatuvarı'nda Prof. Juan
Jose Mosalini ile bandoneon ögrenimi
gördü. Tanınmış müzisyen ve
orkestralarla Avrupa'da konserler
verdi, Strassbourg ve Lockenhaus gibi
festivaliere katıldı; Arjantin ve Afrika
turnelerine çıktı.
•

four years old. At seven he began his

century masrers. He i s dedicared

offı cial education at the Riga Music

particularly to contem porary

School. As a young violonist he took

compasers such as Alfred Schnittke,

part in contesrs in Poland, Rumania

Arvo Part, Sofia Gubaidul i na,

Music College i n Oslo and won fırst

Valen t i n Silvestrov, G i ya Kanchel i ,

prize in an accordian contest rhere. He

Prize of the Republic of Latvia. A few

Luigi N ono and John Adams. Feeling

transferred his studies to France i n

years la ter he was one of the few

h i mself bound w ith the many-sided

1 988 a n d began his study o f bandoneon

srudents who was selected to study

expressions of the chamber music, he

under Prof. )uan Jose Mosalini at the

under David Oisrrakh at the Moscow

founded the chamber music festival i n

Edgar Varese Conservatory i n

Conservatory.

Lockenhaus, Austria, i n 1 98 ı

Gennevill iers. Tours and concerts wirh

In 1 967 he won his fırst i n ternational

Marrha A rgerich, Oleg Maisenberg and

renown artisrs and orchestras took him

prize at the Queen Elizabeth

Vadi m Sakharov are amongsr Kremer's

through most of Europe, i ncluding the

Competition in Brussel . After this

preferred piano partners. He recently

Srrassbourg Music Festival and the

triumph, he was honoured in Mon treal

completed a eecord ing w i rh Martha

Chamber Music Festival i n Lockenhaus,

as well as at the Pagan ini Competirion

Argerich of Beerhoven sonatas for the

Austria, as well as to Africa and

in Genoa and, fi nally, with fırst prize at

Deutsche Grammophon. I n add i tion,

Argentina.

and France and, at

ı6

he won the First

.

ı 970.

he has played on over 1 00 CDs for

I n rhe more rhan 2 5 years of his great

numerous eecordi ng companies. I n

career, Gidon Kremer has established

1 997 Gidon Kremer w i ll rake over the

his repu tation as a personali ey of

leadership of the Gsraad Summer

the Tchaikovsky Competi tion in

singular form: he is not only a

Festival as the successor of Lord Yehudi

violi nist of high i n ternational ran k ,

Menuhi n .

b u t also an a r t i st o f extraord i nary

• Born i n 1 963 i n Norway, Per Arne

Glorvigen srudied at the Norwegian

VADI M SAKHAROV
Piyanist Vadim Sakharov 1 969'da
Leeds Festivali'nde parlak teknigi ve
olaganüstü yorumuyla ödül alıp,
uluslararası alanda ilgi çektiginde 23
yaşındaydı ve Moskova
Konservatuvarı'nda Jacob Milstein'ın
ögrencisiydi. Solist olarak Gennady
Rostdestvensky ve Dmitri Kitajenko
gibi şefierin yönetiminde Rusya'nın
önde gelen bütün orkestraları
eşliginde konserler verdi. 1 989'da
Rusya'yı terketti ve Fransız
vatandaşlıgına geçti. Bu tarihten beri
resitaller ve oda müziginin yanısıra
Dennis Russell Davies, Christoph
Eschenbach, Nikolaus Harnoncourt
ve Neeme Jarvi gibi şefierin
yönetiminde önemli birçok orkestra
ile konserler verdi.
•

• The pianist Vadi m Sakharov had

aleeady aroused i n ternational i n cerest by
1 969 when he was honoured at the
Leeds Festival for his brilliant rechnique
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and his magnifıcent i n terpretation. He
was

23

at che rime and was studying at

che Moscow Conservatory under Jacob
Milstein. As a soloist he performed i n
Russia with all the signifıcant Russian
orchestras under such conductors as
Gennady Rozhdestvensky and Dmi rri
Kirajenko. I n

1 989 he left Russia and

became a French citizen. Si nce then he
has played worldwide chamber music
and solo concerts w ith most of the
major orchesrras under such conductors
as Dennis Russell Davies, Christoph
Eschenbach, Nikolaus Harnoncourt and
Neeme Jiirvi.

ALOIS POSCH
• Alois Posch 1 959'da Steiermark,
Avusturya'da dogdu. 1 0 yaşında
keman ve piyano egitimine başladı.
1 5 yaşındayken kontrabasın kendine
en uygun çalgı oldugunan karar
vererek ögrenimini Graz'daki Müzik
ve Gösteri Sanatları Koleji'nde
sürdürdü. Çeşitli yarışmalarda ödül
kazandı ve 1 977'de Viyana Filarmoni
Orkestrası'na katıldı. Aynı zamanda
Viyana Ulusal Operası orkestrasında
solo kontrabasçıdır. Gidon Kremer ile
olan uzun yıllara dayanan dostlugu ve
derin mesleki dayanışmaları
sonucunda Kremerata Musica'ya
katıldı.
• Alois Posch, born in Sreiermark,
Ausrria in 1 959, began his study of
violin and piano at the age of ren. At

1 5 , he realised that the double bass was
his instrument and began his studies at
the College for Music and Performing
Art i n Graz. Winner of various contesrs,
he became a member of the Vi en na
Philharmonic i n

1 977

and is also solo

bassise wirh the ürehescra of the Vi en na
National Opera. His long friendship
and i ntense professional cooperarion
w ith Gidon Kremer culm i nates in his
partaking i n the Kremerata Musica.

G I DO N KREMER'DEN ASTOR
PIAZZOLLA'YA
G IDON K R E M E R ABOUT
ASTOR P IAZZOLLA

"Astor'u ilk kez duydugumda
çarpılmıştım. Çok güçlü bir enerji
yayıyordu ve bu enerjinin inanılmaz
•

bir gücü vardı. Bir kez hissettiginizde
artık hiçbir zaman unutamayacagınız
bu enerji, kendi enerjinizi de
arttırıyor, varoldugunuzu size
duyumsatıyor, şimdiye kadar
denemekten kaçındıklarınızın daha
fazlasına sizi cesaretlendiriyordu.
Astor Piazzolla arada sırada dolaysız
ve açık sözlü olmaktan çekinmez,
duygusal olmaktan utanmaz. Bazı
kendini begenmiş, kibirli kimselerin
buna itirazı olacaktır ama ben yine de
insanı etkileyen dogru şeyin peşinde
olduguma inanıyorum.
Piazzolla'ya aşık olmak benim için çok
özel bir şey. Aşık olmak her zaman
özeldir, ancak müzige aşık olmak daha
da özel bir şey. Daha önce hiç
yapmadıgınız bir şeyi yapmaya dönük
olarak sizi büyülüyor, insanlara ulaşan
çagdaş müzik alanını keşfetme
imkanlarını size sunuyor. Benim için
müzigin anlaşılması degil, hissedilmesi
çok önemlidir. Müzikte, dansta,
edebiyatta veya sinemada beni daha
çok ilgilendiren şey, nasıl yapıldıgı
degil, fakat neden yapıldıgıdır: Neden
bir şey yazılır, neden çekilir, basılır ya
da bestelenir. Işte Astar'un
müziginde, duyarlılık ve heyecanın
yanında, bu müzigin neden
bestelendigini hissederim.
Bu müzikle beraber bir insanın,
yaşayan bir canlının tecrübesini
algılarsınız ki, bu tecrübe sizi aynı
zamanda hem eglenceli, hem de
hüzünlü kılar. Ve bu iki kelimeyi
söylerken -eglenceli ve hüzünlü-,
Schubert'in müziginde de oldugu gibi,
bu iki aşırı duygunun çarpıcı
bileşiminin Astar'un müziginde de
birarada oldugunu rahatlıkla
söyleyebilirim. Bunları, bu denli yogun
hissedebildiginiz çok az sayıda besteci
vardır.
Ve eger güzellikten bahsedeceksek,
güzel binalardan, güzel insanlardan,
güzel aşk ilişkilerinden
bahsedeceksek, güzel müzikler
hakkında da konuşacagız demektir.
Ve şuna inanıyorum ki Astar'un
müziginde ve tangoda bunların tümü
var."
Gidon Kremer
• "The fırst r i me I heard Astor's
playing it was srriking. There were
these very strong vi bes of energy. This
energy has an incredible power. Ir's

something you never forger, once being
in the feel of this energy -it amplifıes
your own energy, it gives you sheer
pleasure of be ing, encourages you to rry
more rhan you al ready have tried. Astor
Piazzolla is not ashamed occasionally to
be direct, occasionally to
srraighrforward. He' s not ashamed of
being sentimental, and some
sophisricared, snobby people would
object to it, but 1 feel like !'m going for
the right thi ng- for the rhing rhar
touches you.
Falling in love wirh Piazzolla is
somerhing special to me. Falling in
love is always special , but fal ling in
love with music is something even
more special. Ir enchants you to do
something rhat you've never done, it
gives you che possi biliry of exploring
an area of conremporary music which
reaches people. For me i r's very
subsranrial rhar music should be felr,
and not jusr understood.
Whar in teresrs me che mosr in music,
in dance, in li rerarure, or in cinema, is
nor necessarily how i r is done, bur why
i r is done -why somerhing has wrirren,
why somerhing was shot, prin ted or
composed, and in Astor's music, I feel
rhere's always, besides che sensualiry, a
very deep emorion- why ir was done.
You can sense through his music an
experience of a human be ing, of a
living crearure, an experience rhar
makes you at che same rime joyful and
sad. And saying chese two words, joyful
and sad, I could say as well that the
seriking combination of rwo exrreme
emotions go togerher like they go in
Franz Schubert's music, in Asror's
music. I know very few composers
where you can feel ir in such a
passionate way. And if we ralk about
beauty, we talk about beautiful
buildings, beauriful people, beauriful
love relarionships, we will also talk
abour beautiful music, and I feel that
Astor's music has all of it, and all of it
in a tango".

Gidon Kremer
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Kalktiarı i(in BP PETROLLERI A . Ş.ye lqekkiir ederiz.
We would /ike lo 1hank BP PETROLLERI A .Ş. for spomoring this perfornıance.

Andrea ( 1 53 3 - 1 585) - Giovanni ( 1 5 5 3 - 1 6 1 2) Gabrieli
Doj Marino Grimani'nin I S9S'de Venedik'te Taç Giyme Töreni için Müzik
Grand Ceremonial Music for rhe Coronarion of Doge Marine Griman i in 1 59 5 in Yenice

1. Bölüm Parr I
lntonazione ottavo tono (G. Gabrie/i)
Canzona ( 1 3) a 1 2 (G.Gabrie/i)
lntroit
Sonata 333 (Cesare Bendine//i, .'- 1 6 1 7)
Toccata 1 (Magnus Thomsen, .'-1 600)
lntonazione primo tono (A. Gabrie/i)
Kyrie a S (A. Gabrieli)
Christe a 8 (A. Gabrie/i)
Kyrie a 1 2 (A. Gabrieli)
Gloria a 1 6 (A. Gabrie/i)
Collect
lntonazione terzo e quarto toni (G. Gabrie/i)
Canzona ( 1 7) a 1 2 (G. Gabrie/i)
lntonazione settimo tono (A. Gabrie/i)
Offertorium: Deus qui beatum Marcum a 1 0 (G. Gabrie/i)
ll. Bölüm Pan ll
Giriş Preface
Sanctus & Benedictus a 1 2 (A. Gabrie/i)
Fanfare: Sarasineeta (Cesare Bendine//i)
Sonata (6) a 8 pian e forte (G. Gabrie/i)
Pater noster
Canzona (9) a 1 O (G. Gabrie/i)
lntonazione quinto tono alla quarta bassa (G. Gabrie/i)
Communion: O sacrum convivium a S (A. Gabrie/i)
Postcommunion
Motet: Omnes gentes a 1 6 (G. Gabrie/i)
25.6. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7 .00 pm

PAUL McCREESH
THE GABRIELI CON SORT &
GABRIELI PLAYERS

1 960'da Londra'da dogan Paul
McCreesh erken müzik alanında
günümüzün en yetenekli
müzisyenlerinden biri olarak kabul
edilmektedir. 1 7. Yüzyıl müzigi
konusunda yaptıgı yogun
araştırmaların yanısıra, kendini
ispatlamış bir viyolonselcidir.
Manchester Üniversitesi'nde
ögrenciyken 1 982'de, daha sonra
Gabrieli Consort & Gabrieli Players
(Gabrieli Şarkıları ve Çalgıcıları)
olarak gelişen bir oda korosu ve eski
çalgılar toplulugu kurdu. Şef ve
topluluk, erken dönem müziginin en
seçkin ve çok yönlü gruplarından biri
olarak, Rönesans ve Barok müzigin
konser ve disk kayıtlarına getirdigi
cesur yorumla uluslararası üne
kavuştu. Repertuarında Monteverdi,
Purcell, Schütz, Haendel ve Bach gibi
belli başlı bestecilerin yanısıra, daha
az bilinen eseriere de yer veren
Gabrieli Consort & Players, "A
Venetian Coronation 1 595" ( 1 595'de
Venedik'te bir Taç Giyme Töreni),
"Venetian Vespers from 1 643"
( 1 643'den Venedik Akşam Duaları)
ve "Praetorius Christmas Mass from
Wolfenbüttel" (Praetorius'un
Wolfenbüttel'de Noel Mes'i)
örnekleri gibi, tarihin 1 6. ve 1 7.
yüzyıldaki önemli olay ve törenlerini
müzikle tekrar canlandırmakta
özellikle başarı kazandı.
Paul McCreesh ve Gabrieli Consort
& Players, BBC Proms Kanserleri,
Londra'daki South Bank Centre ve
Ingiltere'deki etkinliklerinin yanısıra
Fransa, ltalya, lsrail, Avusturya,
Ispanya, Portekiz, Belçika, Polonya,
Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya
ve lsviçre'de konserler vermekte,
radyo ve televizyon programlarıyla
festivaliere katılmaktadır. Topluluk
1 996 Temmuz'unda City of London
Festivali ile, 1 993'den itibaren her yıl
katıldıkları Fransa'daki Beaune
Festivali'nde Haendel'in Orlanda
operasının ilk konser yorumunu
•

1 02

gerçekleştirdi. Bruckner'in 1 00. yılı
nedeniyle, beseecinin Mi Minör
Mes'ini, Palestrina'nın Motet'lerini
yine City of London Festivali'nde
seslendirdi. Bergen Uluslararası
Festivali ile Flandern Festivali'nde
Purcell'in King Arthur'u ve Ode'larını
sundu. Güney Amerika'ya ilk kez
1 996 Kasım'ında giden topluluk
Kolombiya'da Haendel'in "Mesih"ini
yorumladı; bunu Hollanda ve
Belçika'daki konserler izledi. Mart
1 997'de Bach'ın St Mathaeus
Pasyonu'nu Ispanya'da altı kentte ve
Londra'da Barbican Hall'da
gerçekleştirdi. Gabrieli ve Monteverdi
programlarıyla ilk ABD turnesini
1 997 Ekim/Kasım aylarında yapacak
olan topluluk daha sonra Avrupa' da,
başrolünü Andreas Scholl'un
yorumlayaca�ı Haendel'in
Solomon'unu seslendirecek.
Gabrieli Consort & Players, birçok
ödül kazanan "A Venetian
Coronation 1 595"in ardından
Deutsche Grammophone Arehiv
Produktion için ilk kayıtları olan
"Venetian Vespers" ile 1 993
Gramophone Ödülü'nü aldı ve
Grammy Ödülü'ne aday gösterildi.
Daha sonra DGG için
gerçekleştirdikleri ve CD, video ve
laser-disk olarak yayınlanan Paleserina
ve Praeterious kayıtları ile Diapason
d'Or, Alman Plak Ödülü ve Edison
gibi Avrupa'nın önemli birçok
ödülünü kazandı. 1 995'de çıkarttıkları
albümleri arasında Purcell'in
Harmonia Sacra ve "Hail, Bright
Cecilia" Ode'u ile Victoria'nın
Requiem'i bulunuyor. Toplulu�un
Venedik'te San Rocco Manastırı'nda

son kaydetti�i Gabrieli'nin "Rocco'da
Müzik" adlı eseri CD ve video olarak
yayınlandı.

wirh concerrs of Ha nde!' s Messiab in
Colombia, followed by fu rrher
performances in Holland and Belgium.
In March I 997 che group performed

• Born in London in I 960, Paul

Bach's Sc. Manhew Passion in six ciries

McCreesh is widely regarded as one of

in Spain and ar che Barbican Hall. The

roday's mosr exciring mlencs in che

group's firsr rour of che USA is

field of early music. He has done
exrensive research i neo che music of che

scheduled for Ocrober/November I 997,

ı 7rh cencury and is also an

Mon ceverd i , and will be followed by

w i dı programmes of Gabrieli and

accomplished eel lise. While a srudenc

performances of Handel's Solomon in

ar Manchester University, he founded a

Europe, wirh Andreas Scholl in che ri rle

chamber choir and period-insuumenc

role.

ensemble, which in 1 982 evolved i n co

Following rheir much-pri zed record ing,

che Gabrieli Consorr & Gabrieli Players

"A Yenerian Coronarion 1 5 9 5 " , Paul

preminenc and versarile ensembles in

Players won a I 993 Gramophone

which, si nce rhen is among che mosr
che field of early music, gaining an

McCreesh and che Grabrieli Consorr &

Award and a Grammy nominarion for

oursranding in cernarional repu rarion

"'Yenerian Yespers" , rheir debur

for challenging performances of

recording for Deursclıe Gram mophon

Renaissance and Baroque music, in

Arehiv Producrion. Subsequenr

concerr and on disc. As well as che

recordings for DG of music by

esrablished masrerpieces of Momeverd i ,

Paleserina and, on CD, video and laser

Purcell, Schürz, Handel and Bach, che

disc, have won several major European

ensemble ofren presencs li nle-known

prizes, inciueling Diapason d'Or,

reperroire, and in parricular i s nored for

Deurschen Schallplanen Preis and

specracular reconsrrucrions of major

Edison. 1 995 releases included rwo

musical evencs from che

I 6rh and ı 7rh

recordings of Purcell (Harmonia Sacra

cencuries such as che "'A Yenerian

and Ode "' Hai l , Brighr Cecilia"') and

Coronacion I 5 9 5 " , "'Yenecian Yespers

Yicroria's Requiem. Their mosr recenc

from 1 64 3 " and ""Praerorius Chrisr mas

record ing Gabriel i's "Music ar San

Mass from Wolfen bünel'".

Rocco"', recorded li ve ar che

Paul McCreesh and The Gabrieli

Confrarerniry of San Rocco in Yenice,

Consorr & Players have performed ar

has been released on CD and video.

che BBC Proms Concerrs, che Sourh

Bank Cenrre in London and rhroughour
che UK, as well as ar many
i n cernarional fesrivals and concerr series
i n France, J raly, Israel, Ausrria, Spa i n ,
Porrugal, Belgium, Poland, c h e Czech
Republic, Holland , Germany and
Swirzerland, and are frequenrly heard
on radio and relevision. In July 1 996,
The Gabrieli Consorr & Players

presenced i rs firsr opera in concerr
-Handel's Orlando- ar che Ciry of
London Fesrival and che Fesrival de
Beaune in France, where ir has

appeared every year since 1 993. Also ar
che Ci ey of London Fesrival , c hey
performed Bruckner's Mass in E Minor
w i rh morers by Palesrrina, for
Bruckner's cencenary year. They
performed Purcell 's King Arrhur and
Odes for che Bergen I n cernarional
Fesrival and che Fesrival of Flanders.
The ensemble made irs firsr visir ro
Sourh America in November 1 996,

VENEDIKTE TAÇ G IYME TÖRENI
Venedik kentinin sulara batınasına
karşı yürütülen kurtarma çalışmaları
tüm dünyayı ilgilendirmektedir. La
Fenice opera binasının yanması da
tüm müzikseverleri üzmüş; her
ülkeden yardım ya�mıştı: Çünkü 1 6.
ve 1 7. yüzyıllarda Venedik bir kültür
merkeziydi; do�u ile batının birleşme
noktası olarak ilgi toplamış, Barok ve
Rönesans dönemlerinde usta
bestecilerin San Marco Katedrali'nde
dinlenilen çalgı ve vokal eserleri tüm
müzikseverleri, hem gelecek vadeden
ö�rencileri, hem de yetenekli
müzikçileri kendine çekmişti. 1 6.
yüzyılda bu ilginin odak noktası San
Marco'nun maestrosu Giovanni
Gabrieli idi ve sanki bir kule gibi tüm
di�erlerinin üzerinde yükseliyordu.
Gabrieli'nin yaşadı�ı ça�da da Venedik
kentinin her türlü sevinci ve kederini

103

yansıtan özel olaylar mutlaka San
Marco Katedrali'nde bir törenle, bir
M es ile yansıtılıyordu. Toplulugun
yöneticisi Paul McCreesh bu töreni
şöyle anlatıyor:
San Marco'da Müzik ve Tören
San Marco Katedrali, hem Venedik
Doj'unun özel şapeli, hem de
Devlet'in resmi kilisesi olması
nedeniyle tarihte çift yönlü bir rol
oynamış ve dolayısıyla da Venedik'in
politik yaşamında ön planda yer
almıştır. Kilise'nin kendine özgü ayin
kuralları, ayrıntılı teşrifat usul ve
adetleri vardı; bunun yanında
muhteşem mozayik süslemeleri, sanat
eserleri ve insanı büyüleyen müzigiyle
Kilise "Serenissima Repubblica"nın
(Venedik Cumhuriyeti'nin) sadece
yeryüzündeki zaferlerini parlak
biçimde yansıtmakla kalmamış, aynı
zamanda biri politik, digeri dinsel i ki
ideolojinin karmaşık birlikteligini
göstermeye de hizmet etmiştir.
Degişik türdeki törenierin birbirinden
ayrı müzikleri vardı: Özellikle Doj'un
her yıl otuz veya daha çok kez Ayin
ve Akşam Duası'nda hazır bulunması,
altar'da kullanılan ve altından yapılmış
önemli eşyaların (Pala d'oro)
sergilenmesini, çalgıcıların varlıgını ve
seçkin bir müzigin yorumunu
gerektiriyordu. Bir anlaşmanın
imzalanması, bir deniz zaferi, bir
salgın hastalıgın sona ermesi, bir
prens veya elçinin ziyareti, veya bir
Doj'un taç giymesi gibi önemli olaylar
daha da görkemli kutlamaların
yapılmasına neden oluyordu. Venedik
ile ilgili birçok tarihi belgede
ayrıntılarıyla anlatılan bu şenlikler,
kentin zenginligine alışmış olanları bile
şaşkınlıga ugratıyordu. Bu programda
da böyle bir olay, Doj Marino
Grimani'nin 27 Nisan 1 595 sabahı
yapılan Taç Giyme Töreni Ayini
yeniden canlandırılmaktadır.
Venedik'te Taç Giyme Töreni
Venedik'in liyakate dayalı yönetim
sistemi ve Doj'un "primus inter
pares" (mutlak egemenlik) rolü
nedeniyle, taç giyme töreninde
uygulanan usuller Avrupa'daki
benzerlerinden çok daha degişik
olmuştur. Yeni bir Doj, belli bir yaşa
gelmiş 4 1 devlet adamı tarafından

karmaşık bir oylamayla seçilir ve
sonuç çanların çalmasıyla halka
duyurulurdu. Eger seçim halkın
hoşuna giderse, kutlarnalara hemen
başlanırdı.
Resmi taç giyme törenleri üç
bölümden oluşuyordu: San Marea
Katedrali'ne giren Doj, dükalık
bayragını teslim alır ve halka takdim
edilirdi; daha sonra Piazza Marco'nun
(San Marco Meydanı) çevresini
dolaşarak, özellikle tören için basılan
madeni paraları halka atar ve en
sonunda da, Dojluk sarayının
avlusunda bulunan Scala dei
Giganti'nin (Dev Merdiven) en
tepesinde Dükalık taçını (Beretta)
giyerdi. San Marco ruhban heyeti
bütün formaliteler sırasında hazır
bulunmasına karşın bu, temelde
dindışı bir törendi ve yeni Doj'un
atanması ancak ertesi sabah
Katedral'de yapılan ayinden sonra
resmiyet kazanırdı.
Marino Grimani'nin ( 1 532- 1 605)
seçilmesini büyük bir sevinçle
karşılayan halk Piazza'da bulunan
sıraları yerinden sökerek meydanda
büyük bir ateş yakmıştı. Grimani
halkın bu çoşkusunu herkese şarap,
ekmek ve para dagıtarak
ödüllendirmişti. Törenleri özellikle
seven Grimani, yöneticiligi süresince
düzenledigi sayısız şenlikle bu
dönemin olaganüstü müzikal
zenginligini sagladı ve özellikle de
Giovanni Gabrieli'nin ( 1 553- 1 6 1 2)
eserlerinin tarihsel geçmişini
günümüze ulaştırdı.
Cappella Mardana
1 595'de, Baldassare Donato San
Marea'nun müzik yöneticisiydi
(Maestro di capella); iyi bir yönetici,
·ancak yeteneksiz bir besteciydi ve
tüm yaşamı boyunca da Katedral'e
hizmet etti. O dönemde
organistlerden biri olan Giovanni
Gabrieli şenlikler sırasında çalınmak
üzere büyük boyutlu birçok eser
besteledi. Cappella Mardana (San
Marco orkestra ve korosu) genelde
1 6 şarkıcıdan ve ayrıca kornet, tulum,
az sayıda yaylı çalgı ve gerektiginde
başka birçok çalgının eklendigi bir
topluluktan oluşuyordu. Doj'un kendi
özel hizmetinde olan "piffari e
trombone" (borazancı ve

tromboncular) ile fanfar-trompetçileri
de önemli olaylarda hazır
bulunuyordu (dönemin bazı belgeleri
bunların sayısının 24 trompetçi ve
davulcuya kadar yükseldigini
belirtmektedir). Katedral'in iki ünlü
orgunun yanısıra, çogu kez portatif
orglar da kiralanıyordu. lntroit
(yalnızca rahibin altara gelirken
söyledigi giriş antifonu) genellikle
Cappela Mardana tarafından, diger
bütün plainchant'lar (unison vokal
müzik) rahiplerden oluşan ayrı bir
grup tarafından seslendiriliyordu.
Müzikçiler altarın çevresinde, iki
orgun bulundugu galerilerde ve
mimberin yanındaki "pulpitum
magnum cantorum" (Büyük tahta
şarkı sahnesi) dahil, en az yedi yerde
duruyordu. Vokal ve çalgı
topluluklarının iki, üç veya dört,
birbirinden ayrı gruplar biçiminde
bölünmesi Venedik dini müziginin en
karakteristik özelliklerinden biridir.
Buradaki müzigin başlıca gayesinin,
katedrali güzel seslerle doldurmak
yerine yöneticilerin kulaklarını
okşamak olması nedeniyle,
müzikçikler büyük bir olasılıkla
mihraba ve Doj'un oturdugu yere
yönelik duruyorlardı. Bu durum
zaten, müzikte de büyük ölçüde
belirginleşiyor, en görkemli çoksesli
koral eserlerde bile seslerle çalgılar
arasındaki diyalog bazı oda müzigi
unsurları içeriyordu.
Müzik
Venedik repertuarının, özellikle de
geniş, geçmişte kalan ve bazen de
opus numarası taşımayan
koleksiyonlarda toplanmış olan dini
müzigin tarihini belirlemek zordur.
Eserler, bazı belgelerin gösterdigi gibi,
bestelendikleri tarihten itibaren
birkaç on yıl süresince repertuarda
kalabiliyor, antik stildeki (Stile antico)
müzik ile daha çagdaş bir stilde
yazılmış olan çoksesli motetler ve
konçertolarla birarada
bulanabiliyordu.
Kyrie, Gloria ve Sanctus, Giovanni
Gabrieli'nin amcası ve Katedral'in
daha önceki organisti olan Andrea
Gabrieli'nin ( 1 533?- 1 585) koydugu
kurallar çerçevesinde
yorumlanmaktadır. Dört korolu
Gloria belki de 1 585'de Japon

prensleri için yazılmış ayin müziginden
alınmış olabilir. Daha geniş tutulmuş
olan Kyrie ve Sanctus ise, dengeli bir
polifoni ile karşıt üç koronun zengin
sonoritesinin ustaca birleşmesinin
sonucudur. Belki de bu müzigin en
eski parçası olan Andrea Gabrieli'nin
Takdis Moteti "O sacrum convivium"
daha çekingen ve heyecan verici
olmakla beraber tümüyle daha
içtenliklidir. Burada yer alan Giovanni
Gabrieli'nin besteleri ise, San
Marco'daki üstün ve parlak yapıdaki
San Marco Koleksiyonu'ndan
bölümleri, klasik biçimdeki gruplardan
oluşan koro (Cori spezzati) tarzı on
sesli "Deus qui beatum Marcum"u da
kapsar. 1 6 ses için 1 597' de yazılmış
olan ve beş dakika kadar süren
Törensel Motet "Omnes gentes"
(Tüm Insanlar), yeni yüzyılın
başlamasından öneeye ait birkaç
"Dört Korolu" eserden biridir ve
sonunda bir şükran bölümünü içerir.
46. Mezmur'dan (Psalm'dan) alınmış
olan metin, Göge Yükseliş'ten
(Ascencion) söz etmekle birlikte bu
Motet, San Marco'nun en büyük üç
töreninde de, -herhalde Venedikliler
devletle ilgili her törene uygun oldugu
kanısına vardıkları için- yer alır.
Giovanni Gabrieli'nin geniş kapsamlı
ve ince işlenmiş partileri ile çok etkili
olan Canzone ve Sonata'ları ise çalgı
müziginde çok önemli bir dönüm
noktasıdır. Onun bu törende yer alan
ve 1 597'deki "Sacrae Symphoniae"den
kaynaklanan üç enstrümantal eseri bu
çeşitliligi çok iyi yansıtır.
Günümüze kadar ulaşmış Venedik
trompet müzigi olmaması, erken
trompet müzigi alanındaki mevcut
birkaç kaynaga dayanarak da,
repertuarın tüm Avrupa'ya özgü
olması nedeniyle, fanfar ve sonata
bölümleri o yüzyılın ltalyan
trompetçisi Cesare Bendinelli'den ve
Danimarkah saray trompetçisi
Magnus Thomsen'in elyazması
notalarından alınmıştır. Org
Toccata'ları ve lntonation'larda
(şarkının tonalitesine yöneiten açış
notalarını içeren kısa giriş müzigi) ise,
Andrea ve Giovanni Gabrieli'nin bu
türdeki ara müzikleri kullanılmıştır.
Şarkılar (Canzona'lar) çeşitli Venedik
kaynaklarından degerlendirilmiştir.
Bunlar arasında Katedral'in
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hazinesinden bize ulaşan 1 8. yüzyıl
Gradual'i (lncil'de Resul mektubu
Epistola'ya cevap olarak okunan şarkı)
bulunmaktadır. Söyleyiş sistemi ise
çagdaş dil biliminin son araştırmaları
üzerine kurulmuş, Venedik
diyalektinin ses rengine, özellikle
şarkıya belirgin etkisi gözetilmiştir.
Yeniden Canlandırma
Bu müzigin sıralanışı dini forma
(Liturji'ye) uygun şekilde yapılmış,
Venedik ayininin törensel safhaları ve
birbiriyle ilgili metinlerinin
uyumundan başka, o çagın dinsel
müzik uygulamalarına da dikkat
edilmiştir. Özellikle Kuzey ltalya'daki
dindışı müzigi daha çok vurgulamak
için, çok kez litürjik bölümler
çıkartılmıştır. Ayrıca resmi metnin
-dini merkez Roma'nın itirazına
karşın- çogunlukla büyük altardan
okunması müzige daha önemli bir etki
kazandırmıştır. Müzigi kesintiye
ugratan papazların da cezalandırılması
San Marco'da kural olmuştu.
Hes'lerin Graduale, Offertorium,
Agnus Dei gibi bazı belli yerlerinin, müzikal olarak fonda seslendirilen
Toccata, Motet, Sonata, Canzona ile
desteklenmesi de uygun
bulunmaktaydı. Taç Giyme Mesi
kendi alışılmamış biçimiyle
seslendirilmekteydi; bunlar da Kutsal
Üçlü Mesi ve San Marco Törenleri'nin
karışımından oluşmaktaydı. Venedik
litürjik kaynakları çok girift
oldugundan bu konudaki araştırmalar
da daha sonuçlanmamıştır. Buradaki
uygulamaların bazıları da yalnızca
teorilere göre seçilmiş olmasına
karşın, Venedik yine de en önemli
kaynaktır. Aslında bu ayrıntılar da
önemsizdir, çünkü 400 yıl önce bu
Nisan sabahında yorumlanan müzik
yansımaktadır. (Süre 70')
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KATIA & MARI E LLE LABEQUE, piyano ikilisi
Katktları için TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A . Ş.ye tqekkür ederiz.
We would /ike to thank TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. for sponıoring this performance.

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 7 56-1 7 9 1 )
Sonat No.4 (dört e l için), Fa Majör (KV497) Sonata No.4 (for four hands) i n

F Major

Adagio - A llegro di mo/to
A ndante
A llegro

Wolfgang Amadeus Mozart
Iki Piyano için Sonat, Re Majör (KV-448) Sonata for Piano

Duo in D Major

A llegro con spirito
A ndante
A llegro nıolto

Ara lntermission
Iki Noktürn

Claude Debımy ( 1 862- 1 9 1 8)
1 . Nuages (Bulutlar), 2. Fetes (Bayramlar)

Two Nocturnes:

Piotr İ. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky ( 1 840-1 893)
ltalyan Kapriçyosu, Op. I S Capriccio ltalien, Op. l 5
A ndante rm poco rubato
A 1/egro nıoderato
A ndante
A 1/egro moderato
Presto
Piu presto
PrestiJJinıo

25.6. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 2 1 .30
Atatürk Culcural Cencre, Grand Hall, 9.30 pm

piano duo

KATIA &

MARIELLE LABEQUE

• Olat<lnüstü piyanistler olarak
tanınan Katia ve Marielle Labeque,
sadece çalışlarındaki uyumla de�il,
aynı zamanda üstün
müzisyenliklerinin yanısıra Bach,
Mozart ve Schubert'ten, Stravinsky,
Gershwin, Bernstein'a ve 20. yüzyılın
avant-gard bestecilerine kadar uzanan
geniş repertuarlarıyla ün yaptılar.
Şimdiye kadar aralarında Berlin
Filarmoni, Boston Senfoni, Chicago
Senfoni, Cleveland, Concertgebouw,
Dresden Staatskapelle, Leipzig
Gewandhaus, Londra Senfoni, los
Angeles Filarmoni, New York
Filarmoni, Philadelphia, Philharmonia
ve Viyana Filarmoni'nin bulundu�u
gibi dünyanın en iyi orkestralarıyla
konserler verdiler. Beraber
çalıştıkları orkestra şefleri arasında
yine en ünlü isimler yer alıyor:
Semyon Bychkov, Riccardo Chailly,
Co lin Davis, Charles Dutoit, Jesus
lopez-Cobos, Zubin Mehta, Seiji
Ozawa, Simon Rattle, Giuseppe
Sinopoli, leonard Slatkin ve Michael
Tilson Thomas.
Berlin, Blossom, City of london,
Edinburg, Great Woods, Hollywood
Bowl, The Proms, Mostly Mozart,
Ravinnia, Salzburg-Mozart Woche ve
Tanglewood gibi dünyanın en
tanınmış festivallerinde resicaller
verdiler. Bunların yanında düzenli
olarak televizyonda, özellikle ZDF
Aimanya, NHK Japonya ve bazı
Amerikan televizyon kanallarındaki
programlara katı lıyorlar. Tamasin
Day-lewis'in BBC için
gerçekleştirdi�i. Katia ve Marielle
Labeque'in yaşamlarını ve
kariyerlerini konu alan bir televizyon
belgeseli 1 992 Ekim ayında
Ingiltere'de gösterildi. Sony Classical
ise "The loves of Emma Bardac"
isimli bir video-disc gerçekleştirdi.
Katia ve Marielle Labeque'in şimdiye
kadar yaptı�ı kayıtlar arasında altın
plat<l ulaşan Gershwin'in Rhapsody in
Blue, Brahms'ın Macar Dansları,
Berlin Filarmoni (Semyon Bychkov)
ile yaptı�ı Mozart'ın I kili ve Üçlü
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Konçertoları, Boston Senfoni
(Ozawa) ile kaydettikleri Poulenc'in
Ikili Konçerto'su, Philharmonia
(Semyon Bychkov) ile Mendelssohn
ve Bruch'ın Ikili Konçerto'ları
bulunuyor. Sanatçıların en son klasik
kayıtları arasında lspanyol müzigine
adadıkları "Espaiia!" ve özgün
transkripsiyonlara dayalı Rus müzigini
içeren bir resital kaydı bulunmaktadır.
Katia ve Marielle Labeque'in klasik
müzik dışında caza olan ilgileri, albüm
kayıtları ve konserlerle sürmektedir.
Katia, gitarist John Mclaughlin ile ikili
olarak çaldı; Katia ve Marielle
beraberce Sony Classical için
Bernstein'in "Songs from the West
Side Story" ve çagdaş caz parçalarını
içeren "Love of Colours"un
kayıtlarını gerçekleştirdiler. Katia
Labeque son olarak Herbie Hancock,
Chick Corea ve Joe Zawinul ve diger
piyanistlerle düetlerini içeren Dreyfus
Records için "Little Girl Blue" isimli
bir albümün kaydını yaptı. Katia ve
Marielle kardeşler Gonzalo Rubalcaba
ve Michel Camilo ile turneye de
çıkıyorlar.
Katia ve Marielle Labeque Fransa'nın
Bask sahilinde, Ispanya sınırı yakınında
dogdular. Biri üç, digeri de beş
yaşındayken, tanınmış bir piyano
ögretmeni ve müzisyen olan ltalyan
annelerinden ilk derslerini aldılar.
Egitimlerini daha sonra Birincilik
Ödülü alacakları Paris
Konservatuvarı'nda sürdüler.

Bychkov, Riccardo Chailly, Col i n

a well-known piano teaeber and

Davis, Charles Duroir, Jesus Lopez

musician who gave the sisters rheir fırsr

Cobos, Zubin Mehra, Sei j i Ozawa,

lesson when they were three and fıve

Simon Rarrle, Giuseppe Sinopol i ,

years old. Larer they arrended the Paris

Leonard Slarkin v e Michael Tilson

Conservarory, where they were bor h

Thomas.

awarded Firsr Prizes.

In reciral, rheir appearances have raken
rhem ro the world's most presrigious
fesrivals including Berl i n , Blossom,
City of London, Edinburg, Grear
Woods, Hollywood Bowl, The Proms,
Mostly Mozart, Ravin nia, Salzburg
Mozart Woche and Tanglewood. They
also appear regularly on relevision,
including projeers for ZDF Germany,
NHK ]apan and several nerworks in
the USA . A BBC-TV documen tary
produced by Tamasin Day-Lewis
featuring rheir lives and career was
screened i n the UK in Ocrober 1 992,
and Sony Classical have produced a
videodisc - "The Loves of Em ma
Bardac" .
Karia and Marielle Labeque's
recordings include Gershwi n 's
Rhapsody in Blue which has achieved
golden status, Brahms' Hungarian
Dances, Mozart's Double and Triple
Concerros wirh the Berlin
Philharmonic and Semyon Bychkov,
Poulenc's Double Concerro wirh the
Bosron Symphony and Ozawa, and the
Double Concerros of Mendelssohn and
Bruch wirh the Phil harmonia and
Semyon Bychkov. Their most recent
classical releases have i ncluded
"Espana ! " , a eecording dedi cared ro
Span i sh music and a reciral of Russian
music based on original transcriprions.

Marielle Labeque are known not only

• The exrraordinary pianisrs Karia and

Their i nteresrs outside the mai nsrream

for the seamless ensemble of rheir

classical field include jazz borh on srage

playing, bur also for rheir superlarive

and on record: Karia performed duos

musicianship and extraordi nary scope

with guirarisr John McLaughlin, and

of reperroire which ranges from Bach,

borh Karia and Marielle have recorded

Mozart and Schubert ro Srravinsky,

Bernsrein's "Songs from the Wesr Side

Gershwi n , Bernsrein and the avant

Srory" and "Love of Colours" -a

garde compasers of the 20th century.

calleetion of contemporary jazz pieces

They have performed wirh the world' s

for Sony Classical. Karia Labeque has

fınesr orchesrras including the Berlin

recenrly recorded an album for Dreyfus

Philharmonic, Bosron Symphony,

Records -"Lirrle Gir! Blue"- which

Chicago Symphony, Cleveland,

includes duers wirh Herbie Hancock,

Concertgebouw, Dresden Sraarskapelle,

Chick Corea and Joe Zawinul among

Leipzig Gewandhaus, London

orhers. Karia ve Marielle Labeque tour

Symphony, Los Angeles Philharmonic,

wirh Gonzalo Rubalcaba and Michel

New York Philharmonic, Phi ladelphia,

Camilo.

Philharmonia and Vienna Philharmonic

Karia ve Marielle Labeque were born on

Orchesrras. They have collaborared

the Basque coasr of France near the

wirh conducrors such as Semyon

Spani sh border. The ir Iralian morher is

Mozart: Sonat, Fa Majör

Iki kişinin, yani dört el olarak piyano
çalması klasik çagda çok ragbet gören
bir adet olmuş, özellikle "Hausmusik"
(Evde yapılan müzik) olarak
adlandırılan, evlerde yakın dost
çevrelerinde yapılan müzik
toplantılarının vazgeçilmez bir formu
olmuştu. 1 9. yüzyılda modern
piyanonun büyük gelişmesinden çok
önce, 1 8. yüzyılda da piyano
klavyesinin küçüklügü iki kişiye rahatça
çalma olanagı saglamıyor; Mozart çagı
bestecilerinin, J. Christian Bach ve
digerlerinin yazdıkları bu tür eserler
genellikle daha öncekileri örnek
alıyordu. Daha öncekileri aşmayı, bu
gelenegi olmayan formda mükemmel
eserler yaratmayı önce Mozart
başardı. Onun dokuz yaşında, 1 765'de
kızkardeşi ve kendinin dört el
piyanoda çalmak üzere yazdıgı sonat
(KV 1 9) bu türü n ilk örnegi sayılır.
Mozart'ın bu türdeki eserleri de pek
fazla degildir: Dört el piyano için -biri
tamamlanmamış- altı sonat ve bir
varyasyon yazan Mozart daha sonra iki
piyano için bir füg (KV426) ve bir
sonat bestelemiştir. Ancak bu
eserlerde Mozart, dört elin piyanodaki
hem teknik, hem de müzikal tüm
olanaklarını sonuna kadar kullanmış;
partilerin bölünmesi, sonoritelerin
degeriendirilmesi ile elde ettigi şaşırtıcı
tını ve form duygusu ile dinleyicilerine
şahaserler bırakmıştır.
Bu eserlerin başında da Mozart'ın el
yazısıyla "Viyana, 1 Agustos 1 786, dört
el için bir Piyano Sonatı" başligını
taşıyan Fa Majör Sonat (KV497) gelir.
lik kez Viyana'da Artaria yayınevi
tarafından 1 787 Aralık ayında basılan
sonatın kimin için yazıldıgı da
bilinmemektedir. Figaro'nun Dügünü
operasından üç ay sonraki bu sonatı,
belki de genç piyanist Hummel, ya da
parlak ögrencisi Fraulein Aurnhammer
ile birlikte çalmak üzere hazırladıgı öne
sürülür. Mozart'ın Salzburg'taki
Kardinal Colloredo'nın hizmetinden
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olaylı bir şekilde ayrılması nedeniyle de sürerken havayı biraz karartır. Minör
yayınladıgı ünlü kronolojik-tematik
Viyana aristokrasisi ona sempati
dizide 375a (=448) olarak gösterilmiş
tondaki bir pasajla ulaşılan ikinci tema
ve Veste-Coburg kitapligında bulunan
duyuyor, kentlerinde kısa zamanda
ise lirik yapıda olmasına karşın bu
bir el yazmasında Jul Andre tarafından
yükselen genç müzikçi, piyano
kontrast ilerde bir bütün şeklinde
ögretmenleri arasında seçkin bir yere
kırmızı kalemle 1 784 tarihi verildigi
birleşecektir . . . 2. Bölüm 4/4'1ük
ulaşıyordu. 1 782'den sonra ders
ölçüde, Si bemol majör tonda, agırca
belirtilmiştir. Eserin ilk baskısı da
verdikleri arasında Therese von
kesin olarak tespit edilememiştir.
(Andante) tempoda ve sonat
Trattern, Kontes Thiennes de
Önceleri Op.34 olarak 1 795'te
formundadır. Başlangıç teması,
Rumbeke, Kontes von Zichy'den daha
melodik olarak -26 Haziran 1 786 günü Viyana Artaria'da basıldıgı kabul
sonra Josepha Aurnhammer, Kontes
edilen Re Majör Sonat'ın daha önce
tamamlanan- Korno Konçertosu'nun
von Palffy, Babette (Barbara) von
F.A. Hoffmeister tarafından
(KV495) orta bölümünün bir
Ployer, Wilhelmine Kontesi von Thun
yayınlandıgı, ancak bu ilk baskının
varyantıdır. Bu bölümün, her ikisi de
ve erkekler arasında da Dr. Joseph
şarkı söyler gibi olan güzel temaları,
kayboldugu ortaya çıkmıştır.
Frank, Prof. Thomas Attwood, Johann
kontrastil olarak piano ve forte olarak Aurnhammer'lerin evinde, o yıllarda
Nepomuk Hummel, Schikaneder
Privatakademie (özel akademi) olarak
duyurulurken huzurlu ve tutkulu bir
Tiyatrosu Kapelmaysteri lgnaz Seyfried yükselişi yansıtır. Ikinci tema 32'1ik
anılan özel bir konserden sonra
gibi tanınmış kişiler yer alıyordu.
Mozart, 24 Kasım 1 78 1 tarihli
notalardan oluşan fıgürlerle işienirken
Ancak Mozart'a, hüzünlü son
mektubunda babası Leopold'a
bölümü ince örgülü bir fıligrana
günlerinde sadece birkaç kişi sadık
dönüştürür. Birinci temanın kısa motif izienimlerini şöyle anlatmış: "Konseri
kalmıştı. Viyana'da 1 786 yılının 1 Mayıs
biz ikimiz (yani Mozart ile Bayan
parçalarından oluşan orta bölmeden
günü büyük bir başarıyla sahnelenen,
sonra, asıl bölümün süslenerek tekran Aurnhammer) düo olarak çaldık. Ve
ancak Salieri'nin entrikaları nedeniyle
ile üç kısımlı sonat formu sona
benim bu nedenle acele olarak
sekiz temsil sonra repertuardan
ulaştırılır . . . 3. Bölüm 6/8'1ik bir Rondo besteledigim bir sonat çok sükse
kaldırılan Figaro, Mozart'a umdugunu
yaptı". 9 Ocak 1 782'de ise "Iki piyano
formunda, neşeli (AIIegro) tempoda
vermemişti. Mozart'ın geçim sıkıntısı
için sonatta birinci partiyi Bayan
ve ilk bölüm gibi Fa majör tondadır.
sürüyor, üstelik evine çok kira
Aurnhammer çaldı". 1 3 Haziran
Bu fınal 1 784 ve 1 785'deki piyano
ödüyordu; eşi Konstanze yine hamile
1 784'te ise "Döbling'te ajan
konçertolarının finallerini anımsatan
kalmıştı. Bunlara da üzülen Mozart çok bir konçerto havasındadır ve bu
Ployer'lerde, Paisiello'nun da
çalışıyordu. Masa başına oturdugunda
bulundugu Akademi'de Barbara
izlenim, diger ilk iki bölüme oranla
ise yine her zamanki mucizeler
Ployer ile çaldık" .. Bu mektuplardan
daha fazladır. Adeta fışkıran bir
oluşuyor ve besteler birbirini izliyordu. heyecanla ve tematik gelişimdeki
Mozart' ın, kız ögrencisi Josepha
Bunların arasındaki, 1 Agustos'ta
Auernhammer için yazmış olabilecegi
buluşların yogunluguyla ilgi çeken bu
tamamlanan Piyano Sonatı (KV497) ise fınal, hem ruh zenginligi, hem de insanı daha çok öne sürülen Re Majör
dinleyenleri yeni bir dünyaya sürükler.
sürükleyen bir parlaklıkla gerçekleşir.
Sonat, konsertant anlayışa bir övgü
Ünlü Ingiliz müzik adamı Sir Donald
Ustaca ele alınan üç tema, gerilim
olarak kabul edilir: Eser gerçekten de
Tovey bu eseri iki viyolonselli bir yaylı
yaratan geçitlerle de vurucu
iki piyano ile birlikte, karşılıklı
çalgılar kuartetine benzetir. Gerçekten özelliklerini gösterir.
çalmanın ruhsal çoşkunlugunu,
de, oda müzigi alanında bir senfoni
inceligini yansıtır. Çok derin ruh
degerindeki bu sonatta Mozart, iki kişi �------� alemine girmese de, zengin melodik
Mozart: Sonat, Re Majör
tarafından çalınan bir piyanoyu degil
�------� üstünlügü, tematik çalışmanın ustalıgı
de, sanki bir orkestrayı düşünmüş
ön planda olmasa da, ruhsal
Bazı uzmanlara göre 1 78 1 'de yazıldıgı
gibidir.
öne sürülen sonat, Mozart'ın
bütünlügün çekiciligi, her iki partideki
Üç bölümden oluşan Fa Majör
bestelerinin katalogunu hazırlayan Dr. çok ince düşünüş, piyano tınısının
Sonat'ın 1 . Bölümü agır (Adagio)
zarif ve zevkli kullanımı, dinleyicilere
Ludwig Ritter von Köchel'in 1 862'de
tempoda, 3/4'1ük ölçüde etkili ve
haz veren anları hazırlar.
kromatik bir girişle başlar. Burada tüm
Üç bölümden oluşan Iki Piyano için
duygular -huzur, tehdit edici,
Re Majör Sonat'ın 1 . Bölümü 4/4'1ük
kararsızca soru sorar ve hüzünle iç
ölçüde, Re majör tonda, neşeli ve
çeker gibi davranışlar- belirmiş gibidir.
espirili (AIIegro con spirito) tempoda,
4/4'1ük ölçüde, oldukça neşeli (AIIegro
oktavlarla desteklenen üçlü bir
di molto) tempodaki asıl bölümün
fanfarla başlar. Süslü ve küçük bir lirik
duygulu ezgisi ise, çok geniş hacimli
tema güçlü pasajlada çözüme ulaşır.
bir iki sesiilikle yansırken tutkulu
Her iki piyanoda, galant stilde müzigin
heyecanları da içerir. Buradaki ana
çagrı ve cevapla, kah barışık, kah
tema sanki tahta üfleme çalgılar
kavgacı belirişi ve oluşan karşılıklı
tarafından duyurulur gibidir. Ikinci
parlak yorum, Mozart'tan çok
piyanistin baslarda tekrar ettigi tema,
Weber'i, hatta Liszt'i akla getirir.
gelişirnde de bas ve tizlerde degişerek
Ikinci piyanistin duyurdugu yan tema

ise neşeli nüanslarla sergilenir; birinci
piyanist her cümle sonunu şakacı bir
sıçrayışla Re diyez-Mi olarak belirler.
Geliştirirnde uzun tutulan La
tonundaki durak noktasında (Point
d'orgue), 1 6'1ık notalarıo canlı akışı,
cesur ve neşeli bir bitiş cümlesiyle
sonuçlanır. Bu geliştirim
(Developpement), katı ve kesin
kurallardan çok dış etki için yazılmış
gibidir. Daha sonra beliren ve bu kez
daha anlamlı ve etkili biçimde tüm
orta kısma egemen olan yeni tema,
önce birinci piyano ile teksesli
sunulur; sonra da her iki piyano
tarafından oktavlı bir üçseslilikle
duyurulur; en sonda Re minöre
dönüşen bas tınıda, şeytani bir havada
belirerek bu neşeli oyunu birden
keser. Mozart burada güçlü hamieli
oktavlı sıçrayışiada ve piyanoların
teksesli (unison) yorumu ile volümü,
çalgıların tınısını arttırırken her iki
piyanoyu da ustaca kullanmıştır . . . Sol
majör tondaki 2. Bölüm anlamlı
melodilerinin yogunluguyla ilgi çeker.
Her iki piyanoda degişkenlikle
duyulan sakin, sade melodiler
büyüleyici bir hava yaratır . . . Rondo
biçimindeki 3. Bölüm ilk bölümü
andırır. lik tema piyanistlere parlak
bir yorum olanagı verir. La minör
tondaki agıtsal ikinci temadan sonra
Sol majör tondaki üçüncü tema,
küçük ve dagınık motiflerle belirir.
Eser her iki piyanonun virtüoz, ancak
müzikal yorumuyla sona erer.
Debussy: 2 Noktürn

Fransız besteci Claude Debussy'nin
37 yaşında, 1 899'un son ayında
tamamladıgı orkestra için Noktürn'ler
yine empresyonist stilde yaratılmıştı.
Ancak Debussy daha önce, bu
Noktürn'leri oluşturan üç parçayı
1 894'de Henri de Regnier'in "Poemes
Anciens et Romanesques" (Eski ve
Romanesk Şiirler) adlı eseri üzerine
"Trois Scenes au Crepuscule" (Güneş
Batımında Üç Manzara) olarak keman
ve orkestra için bestelerneyi
düşünmüş, bunu Belçikalı ünlü
kemancı Eugene Ysaye'ye 1 894
Eylül'ünde yazdıgı mektupta
belirtmiştir: Onun için yazdıgı keman
ve orkestra için üç Noktürn'ün
ilkinde yaylı çalgılar; ikincisinde üç
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flüt, dört korno, üç trompet ve iki
arp yer alacak; üçüncüsünde (bu
programda çalınmayacak olan
Sirenler'de) her iki çalgı toplulugu
birleşerek kemana eşlik edecekti.
Ysaye'ye 1 896'da yazdıgı mektupla
eserini Brüksel'de çalmasını istedi,
ancak bu proje gerçekleşmedi ve bu
orjinal partisyon da hiçbir zaman
ortaya çıkmadı. Debussy 1 897 ve
1 899 Aralık ayları arasında bu eser
üzerinde çalıştı ve ilk iki Noktürn'ü
Gabriel Pierne 9 Aralık 1 900 günü
Lamoureux konserlerinde yönetti;
Debussy'nin arkadaşı Georges
Hartmann'a ithaf ettigi üç Noktürn'ün
tümü ise 27 Ekim 1 90 l 'de yine
Gabriel Pierne yönetiminde
seslendirildi.
Debussy Noktürn başlıgını
kullanırken, hiçbir zaman bu klasik
formu, ya da romantik ve şiirsel
anlamdaki Notturno'yu, gece
serenadını düşünmedi; zaten Ysaye'ye
mektubunda da Noktürn kelimesini
"Resimdeki gri renkli bir etüd gibi"
olarak niteliyor; gece atmosferini hem
natüralizm, hem de metafızikle ilgisi
olmayan berrak bir çizimle yansıtmayı
öngörüyor, konuyu tasvir etmeden
onun üzerinde fantezi oluşturuyordu.
Debussy eserin son versiyonunun
partisyanuna şu satırları yazmış:
"Noktürn başlıgı genel ve dekoratif
anlamda kullanılmıştır. Bunun için
Noktürn'ün alışılmış formu
kastedilmemiş, ancak tüm çeşitli
izlenimlerle, özel ışık ve etkilerle bu
kelimenin akla getirecegi anlam
yansıtılmıştır". En iyi Debussy
biyografılerinden birini yazmış olan
Edward lockspeiser ise ilk Noktürn'ü
bir Manet, ikinciyi de bir Renoir
tablosuna benzetir.
6/4'1ük ve 4/4'1ük ölçülerde, agır
tempoda gelişen Nuages (Bulutlar)
başlıklı 1 . Noktürn'de, gece bulutları
en hafif şekilde, sanki bir sis örtüsü
altında belirsizce, konturları
sezilmeden süzülür; uçucu temayı,
orkestra partisinde flüt ve arp
duyururken solo keman eşlik eder.
Debussy kendi yazdıgı notlarda
bölümü şöyle açıklıyor: "Gökyüzü
tüm sonsuzlugu ile üzerimizi örterken
bulutlar agır ve törensel biçimde
geçip gider; ufkun belirsiz gri-beyaz
renklerini çözmek ister gibi yol

alır" . . . 2. Noktürn Fetes (Bayramlar)
adını taşır. Ateşli ve belirgin bir marş
ritmi bu bayramların egemen unsuru
olurken, tema benzeri motiflerle
biraz daha belirgindir. Çünkü, Gardes
Republicaines (Cumhuriyet
Muhafızları) bandosu Paris
sokaklarından geçerken Tambour
Militaire'lerini (Askeri trampetlerini)
zil eşliginde duyurması, Debussy'nin
en belirgin tasvirlerinden biridir.
Orkestrada triyolelerle yansıtılan
tema tahta üflemelerden koroolara
ulaşır. Obuanın çagrısı flütlere
geçerken yeni bir tema oluşur; yeni
bir sahne de, davulların destekledigi
pizzicato akorlar eşliginde sürdinli
trompetlerle duyurulur. Atmosfer
giderek yükselir; tutkulu doruga ise,
tüm madeni üfleme çalgılarla
fortissimo şekle ulaşılır. Ancak birden
pianissimo'ya dönüşen atmosferle
girişe dönülür. Debussy şu açıklamayı
yapmış: "Hareket ve ritm parlak
şimşeklerle aydınlanan atmosferi
belirler. Başka bir tablo ise, fantastik
şekillerin tümüyle gerçekçi olmayan
ve hayalimsi alayın eglenceli bayram
sahnesinden geçişi ve onun içinde
çözülüşüdür. Yine de arka planda
bayram gürültüsü, canlılıgı aynı kalmış
ve belirsiz bir ışıgın kozmik ritme
işlemesi gibi, müzik ana temayı
sarmıştır".
1 974'de 2. Istanbul Festivali'ne katılan
ünlü Rus piyanist Em il Gilels'in ( 1 9 1 61 985) plaga doldurdugu ikinci
Noktürn Fetes'in piyano düzenlemesi
l. Boruika tarafından 1 937 yılında
yapılmış. lstanbullu müzikseverlerin
ise ilk kez dinleyecekleri bu degişik
versiyon da, iki usta. piyanistin birlikte
yorumuyla Debussy'nin orkestra
renklerinin, çalgı tınılarının nasıl
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yansıyaca�ını zevkle dinleyecekler;
çünkü iki piyano için bu düzenlemeyi
1 909'da, büyük usta Maurice Ravel
yapmış . . . (Süre 1 4')
Çaykovski: ltalyan Kapriçyosu

Rus besteci Çaykovski, çok sevdi�i
ltalya gezilerinin birinde Roma'dan 1 7
Şubat 1 880 günü Nadeşda von
Meck'e şu satırları yazmış: "Halk
ezgilerini temel alan bir ltalyan
Kapriçyosu'nun taslaklarını
hazırladım. Sanırım iyi bir gelece�i
olacak; e�er başarı kazanırsa, nedeni
de bir bölümünü sokaklarda
duydu�um çekici ezgilere borçlu
olmam". 1 880 yılı başında Çaykovski,
kendinden sekiz yaş büyük, hiç
görmedi�i hamisi Madam Nadeşda
von Meck'in Floransa'da onun için
kiraladı�ı bir evde kalıyordu. O yılın
25 Ocak günü Paris'te bestecinin
4. Senfoni'sinin ilk Avrupa yorumu
gerçekleşmiş; tüm masrafları, konseri
ayarlayan Madam Von Meck
cömertçe karşılamıştı. Çaykovski
ltalya'da konserin yankılarını, halkın
reaksiyonunu merakla beklerken
Glinka'nın lspanyol Fantazileri
tarzında bir şeyler bestelemek istedi
ve 28 Ocak günü başlayarak hemen,
bir hafta içinde taslakları bitirdi.
Ancak eseri -babasının ölümü için
döndü�ü- Rusya'da, Kamenka'da
tamamladı ve ltalyan Kapriçyosu 1 8
Aralık 1 880'de Nicolai Rubinstein
yönetiminde Moskova'da çalındı ve
büyük başarı kazandı. Ancak
Petersburg yorumu iyi karşılanmadı;
hatta Cesar Cui "Büyük bir sanat
eseri de�il; ancak açıkhava
konserlerinde, repertuar açısından
faydalı olabilir" diye yazmıştı. . .
Çaykovski'nin Floransa'da kaldı�ı yer
bir süvari alayı kışiasının tam
karşısındaydı. Besteci hergün !talyan
borazanemın sabahları kalk, akşamları
da yat borusunu dinliyordu. Sonunda
bunu notaya alarak eserin fanfarlı
girişini oluşturdu. Ayrıca Floransa
karnavalının neşeli ezgilerini,
Abruzzia'nın oynak Tarantella'sını da
kullandı. Önce süvari borusu ile
başlayan eser, geniş orkestraya
görkemle yayılır. Daha sonra yaylı
çalgıların duyurdu�u a�ırca ve
rubatolu (Andante un poco rubato)

ezgi, teksesli (unison) olarak, sanki
Rusya özlemini ltalyanca yansıtır. Bir
kanon biçiminde flüt ve obuaya ulaşan
ezgi yine fanfarın neşeli sinyali ile
kesilir: Neşeli (AIIegro) tempoda tüm
güneyin, ltalya'nın canlı ezgileri
varyasyonlar biçiminde belirir.
Orkestra sanki bir gitar eşli�i gibi,
duraklamalarla, gecikmelerle Napolili
balıkçı şarkısını yansıtır ve bir
kreşendo ile tüm orkestra, üfleme ve
yaylı çalgılar ortak şekilde katılır, ritm
hızlanır, sertleşir: Çok canlı (Presto)
tempoda Tarantella başlamıştır.
Çaykovski'nin usta enstrümantasyonu
ile virtüozca sergilenen bu 8/8'1ik
danstan sonra hüzünlü ezgi tekrar
duyurulmak istenirse de Tarantella
yine egemen kalır, giderek hızlanarak
Prestissimo tempoda eseri sona
erdirir.
Çok çalındı�ı için popüler olan, ancak
yetersiz çalındı�ında müzikal
de�erinden şüphe ettiren ltalyan
Kapriçyosu, gerçekçi ve virtüoz
yorumla çok başarılı, vurucu bir eser
olarak büyük ilgi çekmektedir. Bu
progamda da iki usta piyanist
tarafından, bizzat Çaykovski'nin
1 880'da düzenledi�i yeni bir
versiyonla yorumlanacak olan
Kapriçyo, lstanbullu müzikseverlerin
de büyük ilgisini, be�enisini
kazanacaktır. (Süre 1 5')
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PAUL McCREESH, yönetmen direcror
... --:--1 günümüzün en yetenekli
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-....,...
müzisyenlerinden biri olarak kabul
edilmektedir. 1 7. yüzyıl müzi�i
konusunda yaptı�ı yo�n araştırmaların
yanısıra, usta bir viyolonselcidir.
1 982'de Manchester Üniversitesi'nde
ö�renciyken, daha sonra GABRIELI
CONSORT & PLAYERS (Gabrieli
Şarkıcıları ve Çalgıcıları) olarak gelişen
bir oda korosu ve eski çalgılar
toplulu�u kurdu. Şef ve topluluk o
zamandan beri Rönesans ve Barok
müzik yorumlarıyla uluslararası üne
kavuştu. Programlarında Monteverdi,
Purcell, Schütz, Haendel ve Bach'ın
tanınmış eserlerine yer vermelerinin
Cristobal de Mora/es (1 5 00.'- 1 5 5 3)
yanısıra daha az bilinen repertuarı ve
Sevilli Ermiş lzidor Bayramı için Mes Mass for rhe Feasr of Sr. lsidore of Seville
özellikle de 1 6. ve 1 7. yüzyıllardaki
1 ) Cançi6n (başlıksız unri ded ) (Frands•o Gım..,.et·o, 1 5 28- 1 5 99)
önemli müzik olaylarının gösterişli
2) Cançi6n "Ecce sacerdos magnus" (Philippe Rogier, 1 5 6 1 - 1 5 96)
yeniden canlandırmalarıyla dikkat
3) Cançi6n (başlıksız unrided)
çektiler. BBC Radyo-3 için sık sık
4) Tiento del quinto tono (Antonio de Cabezotı, 1 5 1 0- 1 5 66)
kayıtlar yapan şef ve topluluk
5) lntroitus: In medio ecclesiae
Ingiltere'nin yanısıra Hollanda, !talya,
6) Kyrie: Missa "Mille regretz" (Cristobal de Mora/es, 1 500- 1 5 5 3)
Ispanya ve Fransa'da turneler
7) Gloria: Missa "Mille regretz"
yapmakta, festivaliere katılmaktadır.
8) Oratio: Dominus vobiscum . . . Deus, qui populo tuo
9) Tiento del quinto tono (Antonio de Cabezon)
Paul McCreesh, konuk şef olarak,
1 O) Epistola: Lectio Epistolae beati Paul i Apostoli ad Timotheum
de�işik türdeki koro eserlerini
l l ) Graduale: Cançi6n "Subiendo amor" (Frandsw Guet..,.et·o)
yönetmekte, Avrupa ve ABD'de
1 2) Cançi6n "Todos aman"
konserler vermektedir. Carissimi'nin
1 3) Evangelium: Dominus vobiscum . . . Sequentia saneti Evangelil secundum Matthaeum
oratoryoları, 1 990'da gerçekleştirdikleri
1 4) Credo: Missa "Mille regretz" (Cristobal de Mora/es)
-Gramophone ve Edison ödüllerini
I S) Offertorium: Tiento del octavo tono (Atılonio de Cabezon)
kazanan- A Venetian Coronation
1 6) O Doctor optime (Fra,ıdsco Guen·ero)
1 595'in ardından Venetian Vespers
1 7) Prefatio: Per omnia saecula saeculorum . . . Vere dignum et justum est
( 1 993 Gramophone Ödülü) ile,
1 8) Sanctus: Missa "Mille regretz" (Cristoba/ de Mom/es)
1 9) Elevato: "Mille regretz" (Ni.olas Gombet·t, 1 4 9 5 ?- 1 5 60)
Paleserina ve Praetorius'un eserlerinin
20) Pater Noster: Per omnia saecula saeculorum . . . Pater noster..
(Diapason d'Or, Deutsche
2 1 ) Agnus Dei: Missa "M ille regretz" (Ct·istoba/ de Mora/es)
Schallplatten ve Edison ödülleri)
22) Communio: Fidelis servus et prudens
kayıtlarını yaptılar. 1 995'de Purcell'in
23) Postcommunio: Dominus vobiscum . . . Ut nobis, Domine
besteleriyle Victoria'nın Requiem'inden
24) lte Missa Est: lte missa est . . . Deo gratias
oluşan
iki CD'den sonra Gabrieli'nin
25) Recessional: Cançi6n (başlıksız unri ded ) (Philippe Rogiet")
bestelerini içeren Music at San Rocco
26) Del modo de taner a corcheas (Tomas de Santa Mat·ia, ?- 1 5 70)
kaydı yayınlandı.
27) Emendemus in melius (Ct·istoba/ de Mora/es)
(Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sayfa 1 O 1 )
26.6. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7.00 pm
• Born in London in 1 960, PAUL

McCREESH i s widely regarded as one
of roday's mosr

exe i ring

ralenrs in rhe

field of early music. He has done
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extensive research in to the music of the
1 7 th century and he is also an
accomplished cellist. While a student
at Manchester Un iversity, he formed a
chamber choi r and period-i nstrument
ensemble, which in 1 982 evolved into
the GABR IELI CONSORT &

PLA YERS. Si nce then, conductor and

group have gained international
reputation for their performances of
Renai ssance and Baroque music.
Besides performing the established
masterpieces by Monteverd i , Purcel l,
Schütz, Handel and Bach, the ensemble
often presents li ttle-known repertoire,
and in particular is noted for
spectacular reconstructions of major
musical events from the 1 6th and 1 7 th
centuries. Paul McCreesh and the
Gabrieli Consort & Players record
frequently for BBC Radio-3 and

perform extensively in the UK as well
as in the Netherlands, ltaly, Spain and
France. As a guest conductor, Paul
McCreesh directs a w ide range of choral
music and has appeared in concert in
Eu rope and the USA. Following ini tial
recordings of oratorios by Carissimi and
their I 990 prize-winning A Venetian
Coronation 1 5 9 5 , the conductor and
the group recorded the "Venetian
Vespers" which won the 1 993
Gramophon Award. Subsequent
recordings of music by Palestrina and
Praetorius have won the Diapason d'Or,
Deutschen Schallplatten Preis and
Edison. 1 995 releases included two
recordings of Purcell and Victoria's
Requiem. Their most recent record i ng
is Gabrieli's Music at San Rocco.
(For further details please refer to
page: 1 0 1 )

Momles: Mes

Ispanya'nın Sevil kentinde do�an
Crist6bal de Morales, lberik
yarımadasının ilk büyük bestecisi ve
1 6. yüzyıl başlarındaki lspanyol dini
müzi�inin en önemli kişisi olarak
kabul edilir. Endülüs'ün güzel kenti
Sevil'in (Sevilla) müzik açısından
önemi, Ispanya'nın müslümanların
egemenli�inde oldu�u ve -Arapların
verdi�i adlarla- lşibilya (Sevilla) ve
Kurtuba (Cordoba) kentleri arasında
büyük yarışmanın sürdü�ü döneme
kadar uzanır. 1 5. yüzyıl başında Sevil

kenti ruhani meclisi, kimsenin
inanamayaca�ı büyüklükte bir katedral
yaptınlmasına karar verir: Katedralin
ancak 1 6. yüzyıl başında, 1 5 1 9'da
tamamlanmasına karşın Sevil, yine de
Ispanya'nın müzik merkezi olur ve bu
konumunu uzun süre devam ettirir.
1 492'de Amerika'nın keşfinden sonra
Avrupa'nın Yeni Dünya'ya açılan
limanı olan Sevil'de, bu nedenle ve
elde edilen büyük zenginlik ve refah
dolayısıyla tüm sanat dallarının
gelişmesine olanak sa�layan bir ortam
oluşmuştur.
Müzik alanında ise, 1 475 ile 1 600
yılları arasında yeni dünyayı etkileyen
pekçok besteci yetişti. Bunların içinde
Juan de Triana, Pedro Lagorto,
Hurtado de Xeres, Francisco de la
T orre, Francisco de Penalosa, Alonso
de Alba, Pedro de Escobar, Juan
Bermudo, Cristobal de Morales,
Pedro F. de Castilleja, Pedro ve
Francisco Guerrero, Jeronimo ve
Francisco de Peraza, Alonso
Mudarra, M iguel de Fuenllana, Juan
Navarro, Juan Vasquez, Rodrigo de
Ceballos, Alonso Lobo, Correa de
Arauxo bir şekilde Sevil ile
ba�lantılıydı ve bu ekolün önemli
bestecileri arasında yer alırlar.
Ispanya'da basılan ilk müzik
kitaplarının - 1 492 ve 1 494'te- Sevil'de
yayınlanması bu önemi arttırmış, Sevil
dünyanın müzik başkenti ilan
edilmişti. Sevilli olmaktan gurur duyan
Morales, Sevil Katedrali'nde orkestra
ve koro şefli�inden sonra 1 562'de
aynı görevle Avila'ya geçmiş; 1 535'de
de daha önce gitti�i ltalya'da, Roma
Papalık Korosu'na şarkıcı olarak
girmişti. lspanyol oldu�unu belirten
"Hyspalensis" kelimesini ismine
ekleyen Morales, 1 544'de Roma'da
yayınladı�ı 1 6 Mes'ten oluşan iki ciltlik
eseriyle, daha önce 1 539'da Lyon'da
"Motteti del Fiore", 1 540'da üç Mes'i
ile Venedik'te ününü sagiamlaştırmıştı.
Bu arada Lyon, Wittenberg,
Nürnberg, Augsburg, Antwerp,
Milano, Roma ve özellikle Venedik
gibi müzik kentleri onun eserlerini
yayınlamakta yarışıyordu. Bir ara,
1 540 Nisan'ında Ispanya'ya giden,
ancak 1 54 1 Mayıs'ında Roma'ya
dönen Morales, şarkı söylemekten
çok notalarının basımı ile ilgilendi.
Sonunda Roma civarındaki

bataklıklardan kaynaklanan sıtma
hastalı�ının artması üzerine, 1 545
Mayıs'ında ülkesine döndü ve Toledo
Katedrali Kapelmaysterli�i'ni (koro ve
orkestra şefligi) üstlendi. O yıllarda
Toledo, başkardinalin oturdu�u kentti
ve ola�anüstü bir koro toplulu�u ile
iki organisti ve altı çalgıcısı vardı.
Morales iyi ücret almasına karşın
sıkıntıya düştü; koro çocuklarının
yatak ve yiyeceklerini ödemekte
gecikince dini otoritelerle arası açıldı,
aldı�ı borçları ödeyemedi ve para
kazanmak için geldi�i Toledo'dan
1 548'de ayrılarak Marchena'da Arcos
Dükü'nün kapelmaysterli�ini kabul
etti. 1 55 1 'de de Malaga Katedrali'ne
kapelmayster olduysa da, yine
Toledo'daki aynı güçlüklerle karşılaştı.
1 553'de tekrar Toledo'ya dönmek
istedi, ancak Ekim ayı başında öldü.
Görevlerinin yo�unlu�u nedeniyle
Ispanya'da beste yapacak pek zaman
bulamayan Morales 25 kadar Mes, 1 8
Magnifıcat, iki Lamentation (A�ıt), 9 1
Motet yazmıştır. Ölümünden 30 yıl
sonra bile giderek ünü yayılan, tüm
batı Avrupa yanında Meksika'ya kadar
erişen eserleri Yeni Dünya'da basılan
ilk çokşesli müzik olma onurunu da
kazanmıştır.
Bu programda Gabrieli Toplulu�u,
Morales'in ltalya'dan beraberinde
getirdi�i Mes'i, 1 544'de Roma'da
yayınlanan Missa "Mille Regretz"i (Bin
Pişmanlık) temel alarak ve aralara
yerleştirdi�i di�er lspanyol
bestecilerinin kısa eserleriyle
uyumunu sa�layarak 1 6. yüzyıl
sonunda seslendirilmesi olası bir
bütün olarak gerçekleştirmiştir:
Böylece, gerçekte Josquin Desprez'e
ait oldu�u sanılan dünyevi bir şarkı
(Chanson) üzerine kurulu olan bu
Missa'nın Sevilli Ermiş lzidor'un,
büyük oruç öncesi 4 Nisan'daki anma
gününde seslendirilebilece�i
düşünülmüştür. Ermiş lzidor,
Ispanya'nın müslümanlar tarafından
ele geçirilmesinden önce, 560-636
yılları arasında yaşamış bir
başkardinaldi ve Toledo'da anısına
kutsal törenler düzenlenen önemli bir
bilim adamıydı. Toledo'da katedral
müzikçileri o ça� için tipik olan
üfleme çalgıları kullanıyorlar ve
ço�unlukla, koro şarkıcıları için
yazılmış notaları izleyerek yoruma
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katılıyorlardı. Bu çalgılar da, kelime
anlamı boru olan Kornet (Ing.
Cornet, Alm. Zink, ltal. Cornetto),
eski Trombon (Ing. Sacbut, Alm.
Posaune, lsp. Sacabuche), tüm kamışlı
çalgılara verilen isimle Şalumo (Arap.
Şalun, I ng. Shawm, Alm. Schalmei, Fr.
Chalumeau), eski tiz Fagot (Ing.
Dulcian, Alm. Dulzian, eski lsp.
Dulzaina), çeşitli tonda Blokflütler
(Ing. Recorder, Alm. Blockflöte, Fr.
Flute douce, 1 8.yüzyıla kadar ltal.
Flaute, lsp. Flauta de punta -Türkçede
eskiden Slavcadan gelen Flavta
sözcügü de kullanılırdı-), sonradan
fagot olarak gelişen egri Korno (Ing.
Crombroe, Alm. Krumhorn, ltal.
Cromorne, eski lsp. Orlo) gibi
çalgılardı ve kilise orgundan başka
ayrıca portatif org ta kullanılmaktaydı.
Bu arada her çalgının bastan tize
uzanan seslerde alto, tenor ve
soprano olarak çalınan türleri de yer
alıyordu. Bu programda Gabrieli
toplulugunda bu çalgılardan başka
Falsetto söyleyenleri, tenor, bariton,
bas solistleri de izleyecegiz.
1 590 yılında Toledo Katedrali'nde bu
şekilde seslendirildigi düşünülen
Sevilli Ermiş lzidor Bayramı için
Mes'in, girişte Morales'in ögrencisi
Francisco Guerrero'nun ( 1 528-99)
altı sesli, isimsiz Şarkısı (Canci6n) ile
başlaması öngürülmüştür. Orjinali
Lerma'da San Pedro arşivlerinde
bulunan bu üç dakikalık enstrümantal
şarkıyı birinci ve ikinci kornet; birinci
ve ikinci eski trombon ile birinci ve
ikinci tiz fagottan (dulcian) oluşan
topluluk çalıyor. . . 2. Parça, beş
blokflüt ile çalınan, "Ecce sacerdos
magnus-lşte büyük papazlar" adlı iki
dakikalık Şarkı (Canci6n) ise Philippe
Rogier ( 1 56 1 -96) adlı Ispanya'da
yaşamış bir Flaman papaza ait. Rogier
1 572'de, ll. Philip döneminde çocuk
koro şarkıcısı olarak Madrid'e
getirilmiş; papaz anlamına gelen
Sacerdos sözcügünün S harfini
bestelerinde işaret olarak
kullanmıştır . . . 3. Parça da yine P.
Rogier'e ait, başlıksız, entrümantal
kısa Şarkı (Cancion) ise iki kornet, iki
şalümo, iki eski trombondan oluşan
altı sesli toplulukla seslendiriliyor . . .
Bu çalgı müziginden sonra asıl Mes,
Ispanya Kralı ll. Philip'in saray
müzikçisi ve aynı zamanda

Domeniken keşişi olan Antonio de
Cabezon'un ( 1 5 1 0-66) beş sesli
Tiento'su ile başlıyor. Tiento, 1 6.
yüzyıldan önce lavta benzeri çalgıların
ses uyumu, akordu anlamına
kullanılmış; konserin başında
-Preambel tarzında- telierin kontrolu
ve dolayısıyla entonasyonu temin için
daha sonraki parçanın tonalitesini
duyurma görevini yüklenmiştir. Bir
org girişi ile belirlenen bu Tiento,
ltalyan Ricercare'si gibi temanın
imitasyonları (benzetimleri) ile yol
gösterir ve beşinci parçadaki unison
koronun (Piainchant koro) söyledigi
lntrotius (Adak) ile başlar. "In medio
ecclesia-Kilisenin orta yerinde"
sözleriyle giren ve papazların Mes'i
kutsamak için söyledikleri bu kısa
Antifon ezgiye duldan da katılır.
Mes'in Kyrie (Tanrı) bölümü
Cristobal Morales'in "Mille Regretz"
adlı Hes'inden alınmıştır. Morales,
Roma'da yayınlanan ve bu Mes'i
içeren önemli kitabını Floransa Dükü
Cosimo ve Medici'ye ithaf etmesine
karşın, "Mille Regretz"i müzikten çok
iyi anlayan lmparator V. Şarl'a
adamıştır. Bu eserin 1 536 ve 1 544
olarak iki versiyonu vardır ve Morales
1 536'da bunu imparatorun huzurunda
seslendirmiştir. Altı sesli koro ve
duldan için yazılan Kyrie, tüm Mes'in
altı dakika kadar süren ender
bölümlerindendir . . . 7. Parça yine
Morales'in "Mille Regretz"inden
alınan Gloria (Şeref), altı sesli koro ve
duldan için yazılmıştır ve "Gioria in
excelsis Deo-Yücelerdeki Tanrı'ya
Şeref' sözleriyle başlar . . . 8. Parça
Oratio (Günlük Dua), karşılıklı
konuşma gibidir ve bestecisi
Morales'tir. Amin sesleriyle sona
erer . . . 9. Parça Antonio de
Cabezon'un, bu kez dört sesli bir
Tiento'sudur ve org ile yansıtılır . . .
1 O. Parça Havari Paul us' un
Timotheum'a mektubunun
okunuşunu canlandıran Epistola
(Okuma) yine Antonio de Cabezon'a
aittir. Diyakos'tan aşagı rütbede olan
rahip tarafından söylenir. . . 1 1 ve 1 2.
Parçalar Francisco Guerrero'nun
bestesi olan Graduale'dir. Kutsal
Kitap'ta resul mektubu Epistola'ya
cevap olarak yer alır; törensel
havadaki dört şalümo ve bas trombon
ile enstrümantal olarak seslendirilir . . .

1 3. Parça, Evangelium "Dominus
vobiscum-Tanrı sizlerle olsun"
sözleriyle başlayan monoton duayı
papaz okurken, unison koro ve
duldan eşlik eder . . . 1 4. Parça,
Cristobal de Morales'in "Mille
Regretz"inden alınan Credo
(Inanıyorum) bölümünü altı sesli koro
ve duldan yorumlar. Yedi dakikaya
yaklaşan süresiyle Mes'in en uzun
bölümü olan bu canlı ve çoksesli ezgi
"Credo in unu m Deum-Tek bir
Tanrı'ya inanıyorum" sözleriyle başlar
ve Amin ile sona erer . . . 1 5. Parça
Antonio de Cabezon'un bir dakikalık,
kısa, oktav sesli Tiento'su (Tiento del
octavo tono), org ile Offerteum'u
(Adak) başlatır. . . 1 6. Parça iki kornet,
iki trombon, iki duldan eşliginde altı
sesli koronun söyledigi duygusal
Offerteum ezgisi Francisco
Guerrero'nun "O Doctor optime-Ey
bilge ögretmen" başlıklı eseridir.
Venedik'te 1 570 yılında
yayınlanmıştır . . . 1 7. Parça yine
karşılıklı cevap şeklindeki Prefatio
(Başlangıç), "Per omnia saecula
saeculorum-Sonsuzluktan sonsuzluga"
sözleriyle papaz ve unison koro
tarafından dulcian eşliginde yansır . . .
1 8. Parça Sanctus (Kutsal) Cristobal
de Morales'in "Mille Regretz"inden
alınmıştır. Altı sesli koronun, duldan
eşliginde söyledigi törensel ve ilginç
bir çokseslilik yansıtan eser, ikinci
bölme Hosanna'da canlanır, sonra
yine agır tempolu Benedictus ile sona
erer . . . 1 9. Parça, Josquin'in ögrencisi
Flaman besteci Nicolas Gombert'in
( 1 495- 1 560) Elevatio (Yüksel iş)
başlıklı ve 1 540'ta Augsburg'da
yayınlanan altı sesli enstrümantal bir
eseridir. Iki kornet, iki trombon, iki
duldan tarafından törensel ve hüzünlü
bir tavırda seslendirilir . . . 20. Parça
Pater Noster'de (Babamız) papaz ve
unison koroya duldan eşlik eder . . .
2 1 . Parça Cristobal d e Morales'in
"Mille Regretz" Mesi'nden Agnus Dei
(Tanrının kuzusu) bölümüdür. Altı
sesli koronun duldan eşliginde, agır
ve duygulu seslendirdigi uzun parça
"Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Tanrının kuzusu, dünyanın günahlarını
alıp, götürüyorsun" sözleriyle başlar
ve "Dona nobis pacem-Bize barışı
ver" sözleriyle biter . . . 22. Parça yine
Morales'in Communio (Katılım)

başlıklı dulcian eşliginde unison koro
tarafından okunan, "Fidelis servus et
prudens-Sadık ve zeki hizmetkar"
sözleriyle başlayan monoton ve kısa
duasıdır . . . 23. Parça Postcommunio
(Kapanış Duası) Morales'indir. Papaz
ve unison koronun bu monoton
duasına dulcian eşlik eder . . . 24. Parça
"lte Missa est-Gidin, bırakıldınız"
sözlerine güçlü "Deo gratias-Tanrıya
şükür" cevabını içeren, çok kısa dua
yine Morales'indir . . . 25. Parça
papazların çıkışına eşlik eden
entrümantal bölüm olan
Recession'dur. Philippe Rogier'in
Cancion başlıklı, isimsiz, canlı ve altı
sesli parçasını iki kornet, iki şalümo
ve iki trombon yorumlar . . . 26. Parça,
1 5 70' de ölen lspanyol besteci Tomas
de Santa Maria'nın "Del modo de
taner a Corcheas" adlı çok kısa org
parçasıdır. Parça 1 565'de Valladolid'te
yayınlanmıştır . . . 27. ve son Parça,
Morales'in Commemorative Motet
(Anısını tekrar yüceltme) olarak
yazdıgı "Emendemus in melius-Bırak
tekrar düzeltelim" sözleriyle başlayan
bölüm, beş sesli koro için
bestelenmiştir. Notası San Lorenzo
Rel de El Escorial Manastırı'nda
bulunan Motet tiz ve bas seslerin
kontrastı ile gelişirken, orta seslerde
"Memento, homo, quia pulvis est, et
in pulverem reverteris-Unutma,
insan, tozdan yaratıldın ve yine toza
dönüşeceksin" cümlesi ders verirmiş
gibi, altı kez tekrarlanarak vurgulanır.
(Toplam Süre 77')
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Katkıları için BORUSAN HOLDİNG A. Ş.ye tqekkiir ederiz.
We would /ike to thank BORUSAN HOLDING A.Ş. for spomorin[i this performance.

JAMES GALWAY, şef ve flüt conductor and

flute

JEANNE GALWAY, flüt flure
AYŞEGÜL KUŞ DURAKOGLU, piyano piano

Gioacchino Rossini ( 1 792-1 868)
Yaylı Çalgılar için Sonat No.3, Do Majör Sonata No.3 in C Major for Strings
A llegro

•

A ndante

•

Moderato

Saverio Mercadante ( 1 795 - 1 870)
Flüt Konçertosu, Mi Minör Flute Concerto in E
A llegro maestoso

•

Largo

•

Minor

Rondo Russo (A llegro vivace) - Scherzando

Domenico Cimarosa ( 1 749- 1 80 1 )
2 Flüt ve Orkestra için Sinfonia Concertante, Sol Majör
Si nfonia Concertante in G Major for 2 Flutes and Orchestra
A llegro

•

Largo

•

Rondo (A llegretto ma non tanto)

Ara lnrermission
Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 756- 1 79 1 )
Piyano Konçertosu No. l 4, M i Bemol Majör (KV449)
Piano Concerto No. l 4 in E Fiat Major
A llero vivace

•

A ndantino

•

A llegro

ma

non troppo

Wo/fgang Amadeus Mozart
Senfoni No.29, La Majör (KV20 1 ) Symphony No.29 in A Major
A llegro moderato

•

A ndante

•

Menuetto

•

A llegro con spirito

27.6. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum , 7 .00 pm

JAMES GALWAY
• james

Galway, hem klasik flüt
repertuarının olaganüstü bir
yorumcusu, hem de tüm dinleyicilere
hoş anlar yaşatmasını bilen
mükemmel bir sanatçı olarak kabul
edilmektedir. Yogun turneleri, çok
satan SO'den fazla RCA Victor
albümü, uluslararası televizyonlarda
sık sık yaptıgı programlarla
milyonların sevgilisi olmuştur.
Belfast'ta dogan Galway, genç
yaşlardan itibaren üfleme çalgriara ilgi
duydu. Egitimine Londra'daki Kraliyet
Müzik Koleji ile Guildhall Müzik ve
Tiyatro Okulu'nda devam etti; daha
sonra Paris Konservatuvarı'nda
okudu. Müzik yaşamına Sadler Wells
Operası ile Covent Garden Kraliyet
Operası'nda başladı, daha sonra BBC
Senfoni Orkestrası'nda pikolo-flüt
çaldı. Londra Senfoni Orkestrası ile
Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nda da
birinci flütist oldu. 1 969 yılında aynı
görevle Berlin Filarmoni Orkestrası'na
geçti. 1 975'de solistlik kariyerine
başlayan James Galway bir yıl içinde
bütün Londra orkestraları eşligindeki
konserleri dahil, 1 20'den fazla konser
verdi. O zamandan beri de resitaller
vermekte, dünyanın en ünlü
orkestraları eşliginde çalmakta; oda
müzigi, popüler müzik konserlerine
katılmakta ve ihtisas kursları
düzenlemektedir.
Programlarında standart klasik
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repertuarın yanısıra, kendisi için
bestelenmiş veya sipariş edilmiş
çagdaş müzik eserlerini de
yorumlamaktadır. 1 994 Ekim ayında
Zürih'te Ton hall e Orkestrası ile
George Nicholson'un Konçertosu ile,
Jindrich Feld'in Flüt, Piyano ve
Orkestra için Konçerto'sunun, 1 993
yılında Royal Festival Hall'da
Philharmonia Orkestrası ile David
Heath'in Konçertosu'nun, St. Louis
Senfoni Orkestrası ile de Lowell
Liebermann'ın Flüt Konçertosu'nun
ilk seslendirilişlerini gerçekleştirdi.
Son zamanlarda gerçekleştirdigi ilk
seslendirmeler arasında
Liebermann'ın Flüt ve Arp için
Konçertosu ile Maazel'in Flüt
Konçertosu yer aldı; Galway bu
konçertonun besteci yönetiminde
Bavyera Radyo Orkestrası eşligindeki
kaydını 1 997'de yapacaktır.
Sanatçı ayrıca 1 99 1 'de Londra Zirve
Konferansı dolayısıyla Suckingham
Sarayı'ndaki müzikal eglence ile Berlin
Duvarı'nın yıkılması nedeniyle yapılan
ve dünya televizyonlarınca yayınlanan
The Wall (Duvar) konseri ve Davos'ta
(lsviçre) düzenlenen 1 996 Dünya
Ekonomik Forumu gibi çok özel
etkinliklere de katıldı.
Galway sık sık çıktıgı ABD'deki
turnelerinde resitaller ve önemli
orkestralarla konserler vermektedir.
Japonya ve Hong Kong'u da düzenli
ziyaret eden sanatçı Avrupa'nın belli
başlı festivallerinden de davetler
almaktadır.
James Galway'in BMG Classics/RCA
Victor Red Label'den sürekli artan
diskegrafisinde klasik eserlerin
yanısıra geniş repertuarından
örnekler yer almaktadır. Son çıkardıgı
ve Grammy Ödülü verilen "1 Will
Always Love You" adlı diskte Elton
John'un özellikle sanatçı için
besteledigi ve ilk kez kaydı yapılan bir
parça da yer almaktadır. James
Galway'in satışa çıkan son CD'Ieri ise,
klasik listelerde bir nurnaraya kadar
yükselen "Masterpieces: The Essential
Flute of James Galway"; Tokyo Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü ile doldurdugu
Mozart'ın "Fiütlü Dörtlüleri", "James
Galway at the Movies", "Dances for
Flute", "Lark in the Clean Air",
"Celtic Minstrel" ile Faure, Widor ve
Debussy'nin eserlerini içeren "The

French Recital" albümüdür. James
Galway'in yaptıgı kayıtlar Plak Büyük
Ödülü (Mozart'ın konçertoları),
Amerika'daki Bilboard ve Cash Box
dergilerinin "Yılın En Iyi Kaydı" ödülü
dahil, çeşitli ödüllerin yanısıra platin
ve altın plak da almıştır.
James Galway'e müzige yaptıgı
hizmetlerden dolayı OBE (Order of
the British Empire) nişanı verilmiştir.

and the Laweli Liebermann Flute
Concerto with the St. Lou i s Symphony
Orchestra. Recent premiers i nclude the
Laweli Liebermann Concerto for Flute
and Harp and the Maazel Flute
Concerco which will be recorded with
the Bayeriseher Rundfunk, conducted
by the composer in 1 997.
James Galway has appeared i n some
speccacular special evencs, notably a
musical entertainment at Sucki ngham

• James Galway is regarded as both a

Palace in 1 99 1 during the London

supreme i n terpreter of the classical

Sum m i t Meeting, the unique

flute repertoire and a consummate

performance of "The W all" i n Berlin

entertainer whose appeal crosses all

which was televised i nternat ionally,

musical boundaries. Through his

and at the World Economic Forum in

extensive touring, his over 5 0 best

Davos, Swi tzerland i n 1 996.

seliing RCA Victor albums, and his

Galway cours extensively in the USA

frequent television appearances, James

both i n recital and appearing with the

Galway has endeared h i mself to

major American orchestras. He is also a

millions worldwide.

regular visi cor co Japan and Hong

Born in Belfas c , James Galway began

Kong and is i n demand from the major

playing the penny whistle as a smail

festivals i n Europe.

child before switching to the fl u te . He

James Galway's constantly growing

continued his studies at the Royal

discography on the BMG Classics/RCA

College of Music and the Guildhall

Viccor Red Label featuring a wide

School of Music and Drama i n London,

range of classical works and an equally

followed by the Paris Conservatory. He

broad seleecian of c rossover record i ngs.

began his carrer at the Sadler Wells

His recent eecord ing "I Will A lways

Opera and Royal Opera Covent Garden

Love You" i ncludes the fırst eecording

which led to pos i tion with the BBC

of a piece by E l con John specially

Symphony ürehescra where he played

written for James Galway, which was

piccolo, the London Symphony

honoured with a Grammy award.

ürehescra and the Royal Phil harmonic

Recent releases have incl uded

ürehescra where he was Principal Flute.

"Masterpieces: The Essential Flute of

I n 1 969 he was appointed Principal

James Galway" which reached nu mber

Flute of the Berlin Phi lharmonic. I n

one i n the Classical Chart; Mozart Flute

1 97 5 h e launched h i s career as a soloist

Quartet with the Tokyo String

and within one year, he had played 1 20

Quartet, "James Galway at the

concerts, i ncluding appearances with all

Movies", "Dances for Flute", "Lark in

London orchescras. Since then , he has

the Cl ean A i r " , "Celtic Mi nscrel" and

travelled extensively giving recitals,

"The French Recital" with music by

performing with the world's leading

Faure, Widor and Debussy. H i s

orchestras, participating i n chamber

record ings have w o n m a n y prizes

music engagements, popular music

including the Grand Prix du Disque for

concerts and giving master classes. In

his eecordi ng of the Mozart Concerti ,

addition to his regular performances of

Record o f the Year awards from

the standard classical repercoire, he

B i l board and Cash Box magazines in

features concemporary music i n his

the USA and platinum and gold

programmes, i ncluding new flute

albums.

works comm issioned by and for h i m . I n

James Galway was awarded the OBE

October 1 994 h e premiered the George

for his services co music.

Nicholson's Concerto and J i ndrich
Feld's Concerto for Flute, Piano and
Ürehescra with the Tonhalle ürehescra
in Zürich and in 1 993 he premiered the
David Heath Concerco, with the
Philharmonia at the Royal Festival Hall

J EA N N E GALWAY
Avrupa ve Amerika'da hem solist,
hem de oda müzikçisi olarak
başarısını kanıtlamış bir flütçü olan

•
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için iki flüt metodunun kaydını
yapmıştır ve halen bir dizi flüt
metodu kitabı üzerinde çalışmaktadır.
Jeanne Galway'in yayınladıgı CD'Ier
arasında eşi James Galway ile
doldurdugu "Wind of Change" ve
James Galway, Phillip Moll (klavsen)
ve Sarah Cunningham (viola da
gamba) ile J.S. Bach'ın Sol Majör Üçlü
Sonatı bulunmaktadır.
• A n accomplished flaucisc who has
performed excensively chroughouc

Europe and che US as boch soloisc and
chamber musician, Jean ne Galway
frequendy appears in che major music

Jeanne Galway dünyanın önemli
müzik merkezlerinde sık sık
konserler vermektedir. Ingiliz, Franz
Liszt ve Polonya Oda Orkestraları, St.
Luke Orkestrası, Viyana Çocuk
Korosu ve Frederica von Stade,
Londra Senfoni, Kraliyet Filarmoni,
Moskova Solistleri ve Londra
Filarmoni gibi topluluklar eşliginde
çaldı. Budapeşte'den Kuzey I rianda'ya
kadar, Los Angeles, California, lsviçre
ve ltalya'da çeşitli konserler verdi.
New York'ta PBS Televizyonu'nun
"Live from Lincoln Center"
programına Viyana Çocuk Korosu ile
katıldı, eşi James Galway ile BBC
Televizyonu'nda oda müzigi ve lsviçre
Televizyonu'nda ikili olarak konserler
verdi. 1 997 Agustos ayında ABD
Ulusal Flüt Toplantısı'na ve 1 998'de
de Avustralya'da Flüt Toplantısına
katılacak, bu ülkede ve Japonya'da
konserler verecektir.
New York'ta dogan Jeanne Galway ,
aynı kentteki Mannes College'inin
müzik bölümünden mezun oldu ve
sahne sanatları alanında ihtisas yaptı.
Aynı kolejdeki flüt fakültesinde James
Galway, Karl Kraber, Ramson
Wilson, J ulius Baker ve Mareel Moyse
gibi önemli müzisyenlerle egitim
gördü. New York Flüt Klübü
Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı.
Genç müzisyenlerin egitimine büyük
önem veren Jeanne Galway, her yılın
belli bir dönemini çocuk etkinliklerine
ve hem gençlerin, hem de ileri
düzeydeki müzikçilerio master
sınıfiarına ayırmaktadır. Eşi James
Galway'in her yaz lsviçre'de verdigi
uluslararası flüt seminerlerinde
asistanlık yapmaktadır. Genç flütçüler

capicals of che world. She appeared wich
such prescigious ensembles as che
English Chamber Ürehes cra, Franz Liszc
Chamber Orchescra, Polish Chamber
Orchesrra, ürehescra of Sc. Luke's,
Vienna Boys Choir and Frederica von
Scade, London Symphony, Royal
Philharmonic, Moscow Soloiscs and che
London Philharmonic. She gave a large
variecy of concerc performances from
Budapesc co Norchern Irland, Los
Angeles, California, Swiczerland and
Icaly. She performed in PBS Television's
"Live from Lincoln Cemer" programme
wich che Vienna Boys Choir. She has
recorded a BBC Television chamber
music concerc and a duo concerc for che
Swiss Television, boch wich her husband
James Galway. In Augusc

1 997

she will

appear ac che US Nacional Fluce
Convencion and April

1998 ac che

Ausrralian Fluce Convemion where she
will give concercs.
A nacive of New York, Jeanne Galway
is a graduace of che Mannes College i n
New York C i c y where she earned her
Bachelor of Music degree w i ch a major
in che Performing Ares. She scudied ac
che fluce faculcy of che same college
wich such noced performers as James
Galway, Karl Kraber, Ramson Wilson,
Julius Baker and Mareel Moyse. She
won che firsc prize ac che New York
Fluce Club Compecicion. Highly
dedicaced co che educacion of young
musicians, she devoces pan of each
season co children's performances and
mascer dasses for boch young and
advanced players. She also joins her
husband in Swi czerland as his assiseane
for che Incernacional Fluce Seminar
which he gives each summer. She has

recorded cwo fluce mecods for young
players and is currendy engaged in
compiling a series of fluce cucor books.
Jeanne Galway record ings incl ude
"Wind of Change", a CD wich her
husband James Galway and a recenc
CD of ) .S. Bach Trio Sonaca in G Major
wich Galway, Phillip Moll
(harpsichord) and Sarah Cunningham
(viola da gamba).

AYŞEGÜL KUŞ D U RA K OC LU
Ayşegül Kuş Durakoglu Istanbul
Belediye Konservatuvarı'nda önce
Rana Erksan, sonra da Verda ve
Ekrem Zeki Ün ve Ova Sünder ile
piyano egitimi gördü. Mezun
olduktan sonra egitimini MSÜ Devlet
Konservatuvarı'nda Judith Ulug ile
sürdürdü ve piyano ögretmeni oldu.
Türk Hükümeti'nin bursuyla ABD'ye
giderek Juilliard Müzik Okulu'nda
Adele Marcus ve György Sandor ile
çalıştı ve Master derecesini aldı.
Türkiye, ABD ve Rusya'da resitaller
ve orkestralar eşliginde konserler
verdi, radyo ve TV programiarına
katıldı. G regory Haimovsky ile
çalışmış oldugu ve doktora yaptıgı
New York Üniversitesi'nde halen
ders veren Durakoglu, ayrıca
Debussy ve 20. yüzyıl piyano müzigi
ile Türk bestecileri konusunda
konferans-resitaller vermektedir.
New York Üniversitesi Oda Müzigi
Dernegi Özel Ödülü'nü de alan
Durakoglu, 1 995'de Berlin'de
Uluslararası Kolej Müzik Dernegi
Konferansı'na davet edildi ve Türk
bestecilerinin eserlerini yorumladı.
•
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• Ayşegül Kuş Durako�lu began her

piano studies at the İstanbul Municipal

Conservatory (form er İ. U. S ta te

Orkestrası'nın repertuarı barok
dönemden ça�daş bestelere kadar
uzanıyor.

Conservatory) with Rana Erksan and
concinued with Verda and Ekrem Zeki

• Borusan Chamber ürehescra was

Ün, and Ova Sünder. After graduating

founded by Borusan Holding on

she en tered the Mimar Sinan University

December

State Conservatory where she received

concribute to che cul tural activities of

1 8, 1 993

in order to

her Bachelors degree as a student of

the Borusan Group. l ts first concert was

Judith Ulu�. As a recipienc of a

performed on June 2,

scholarship from the Turkish

by Prof. Saim Akçı l , who ariginared

1 994, conducted

Government, she went to the US and

the arehescra and was appointed as the

studied at the Juilliard School of Music

general artiscic director as well as

bir Divertimento bölmesi alır . . .
Minör tondaki 2. Bölüm (Andante)
alışılmamış biçimde -bu kez Mozart'ın
performed as solaise with major
well as promising Turkish student
ciddi yönünü anımsatır şekilde- duygu
orchescras and given recitals in Turkey,
musicians. Borusan Chamber ürehescra
yo�unlu�unu yansıtır . . . Di�er beş
the USA and Russia, and appeared in
has performed several concerts so far, all
sonatta da son bölümlerin Rondo
rad io and TV programmes. She is
of which were praised by music
biçiminde olmasına karşın, Do Majör
currently teaching at New York
authorities and the audience. The
Sanat'ın 3. Bölümü (Moderato) orta
University where she scudied w i th
arehescra works w i th Turkish and
hızda, Rondo biçiminde olmayan tek
Gregory Haimovsky and received her
foreign soloists. The objective i s to
fınaldir ve sade varyasyonlada
Ph D degree. She alsa received che NYU
in troduce Turkish as well as foreign
işlenmiştir. Bu varyasyonların birinde
Chamber Music Society Special Award.
compasers and to present a much
kontrbasa verilen güç solo pasajda bu
She gives leccure-recitals on Debussy
appreciated worldwide performance and
çalgı, adeta komi k operaların Buffo
and 20th century piano music
workshop for CD. Borusan Chamber
(komik) bası rolündedir.
i ncluding the music of Turkish
ürehescra repertoire ranges from
Di�er beş sonat normal yaylı çalgılar
composers. In 1 995 she was invited to
Baroque to contemporary compositions.
dörtlüsü olarak düzenlenmişse de,
parcicipate at the International College
1-------i Sonat No.3'ün -kontrbasın kendine
of Music Society's Conference in Berlin
Rossini: Sonat
has özelliklerinin yitirilmemesi içinand presenced the music of Turkish
kuartet transkripsiyonu yapılmamıştır.
composers.
Rossini'nin bir yaz tatil i sırasında
(Süre 1 1 )
-------ı yazdı�ı yaylı çalgılar için altı sanatı,
ltalyan
besteci
Alfredo
Casella
BORUSAN O DA O RKESTRASI
1 95 1 'de Washington'da bulmuş,
Mercadante: Flüt Konçertosu
BORUSAN CHAMBER ORCHESTRA
1 954'de yayınianmasını sa�lamıştır.
ltalya'nın Bari kentinde - Rossini'den
• Borusan Oda Orkestrası, Borusan
Aslında dört çalgı için yazılan bu
üç yıl sonra, Denizetti'den iki yıl
Holding tarafından 1 8 Aralık 1 993'te,
eserler günümüzde yeni
önce- do�an, Giuseppe Saverio
Borusan Grubu'nun kültürel
düzenlemelerle, yaylı çalgılar
Raffaele Mercadante'nin yazı�ı 60
etkinliklerine katkı amacıyla kuruldu.
toplulukları tarafından çekici biçimde
opera bugün pek sahnelenmese de,
Topluluk ilk konserini 2 Haziran
yorumlanmaktadır. Mozart'a hayran
ça�ında ilgi görmüş, hatta Verdi'ye
1 994'te, toplulu�un kurucusu ve
olan ve bunu her fırsatta belirten
temel oluşturmuştur. Denizetti'nin
genel sanat yönetmeni olan, sürekli
Rossini'nin yalnızca ustaca de�il, aynı
şefli�e de atanan Prof. Saim Akçıl
zamanda zarif bir müzikalite ve saf bir 70, Ressini'nin 39 operasına karşın
Mercadente'nin, yapısı, melodik
yönetiminde verdi. Toplulukta yer
tazelik ve neşeyle yazdı�ı sanatlar,
tiplemesi ve orkestra tekni�iyle
alan müzisyenler genç
alışılmamış olgunlukta ve
yenilikler içeren operaları yanında
profesyonellerden ve ümit veren
mükemmelliktedir. Aynı zamanda
yazdı�ı orkestra eserleri o ça�da pek
Türk ö�rencilerden oluşuyor.
form, tını ve teknik uygulamalar
ilgi görmemişti; çünkü en önemli
Orkestranın verdi�i konserler
yönünden tek tek her çalgı başarıyla
müzik tarzı opera idi. Bu arada
dinleyicilerden ve eleştirmenlerden
sergilenirken, ltalyan operasının
Rossini, Donizetti ve Beliini de opera
olumlu eleştiriler aldı. Orkestra ünlü
ezgileri de duyulur gibidir. Her
dışı, çalgı müzi�i eserleri yazmışlardı.
yerli ve yabancı solistlerle çalışmalar
çalgıya, hele ikinci keman, viyolonsel
Ancak Mercadante bu konuda pek
yapıyor. Toplulu�un amaçları, yabancı
ve kontrbasa adeta virtüoz görevler
alışılmamış biçimde çalıştı. Hayatının
bestecileri oldu�u kadar Türk
yükleyen 3. Sanat'ın tek hızlı bölümü
son 30 yılını Napoli Konservatuvarı
bestecileri de tanıtmak, dünya
1 . Bölümdür (AIIegro). I ki temalı olan
müdürü olarak geçirdi ve
çapında daha fazla konser vermek ve
bu bölüm di�erlerine göre uzun
ça�daşlarından daha çok çalgı müzi�i
CD kayıtları yapmak olarak
tutulmuştur ve gelişimin yerini
besteledi . . .
özetlenebilir. Borusan Oda
-Mozart'a pek benzemeyen- küçük
with Adele Marcus and György Sandar

permanent conductor. The members are

and earned Masters degree. She has

a combination of young professionals as
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Napoli Konservatuvarında egitim
gören; flüt, keman ve kompozisyon
dersleri alan Mercadante, ögrenci
konserleri düzenliyor, 1 8 1 7' den
sonra da okul orkestrasını yönetiyor,
sinfonia ve konçertolar yazıyordu. Bir
konser sırasında, okulu ziyaret eden
Ressini'nin dikkatini çekti: Rossini,
müdür Zigarelli'ye "Tebrik ederim
Maestro, genç ögrenciniz Mercadante
bizim bitirdigirniz yerde başlamış!"
dedi. Ressini'nin bu ilgisiyle yıldızı
parlayan Mercadante 1 8 1 9'da San
Carlo Operası'na müzik direktörü
olarak atanmış ve ilk operasını San
Carlo için hazırlamıştır. lik operası,
Sevil Serberi'nden üç yıl sonra, son
operası da Don Carlos'tan bir yıl
önce oynanan Mercadante, ayrıca
dört bale müzigi, pekçok dini koro
eseri, Sinfonia'lar, klarnet
konçertoları ile -hepsi de 1 8 1 9'da
Napali'de yazılan- altı flüt konçertosu
bestelemiştir.
Bu altı flüt konçertosunun el
yazmaları da -her halde- bestecinin
solist olarak katılımıyla ilk kez
yorumlandıkları Napoli
Konservatuvarı'nda bulunmaktadır.
Genellikle aynı "hızlı-agır-hızlı"
şemasına uygun yazılan bu
konçertolar arasında en tanınmışı da
Mi Minör Konçerto'dur. Üç
bölümden oluşan konçertonun en
uzun olan 1 . Bölümü basit bir sonat
formunda, canlı ve gösterişli (AIIegro
maestoso) tempodadır . . . 2. Bölüm
agır (Largo) tempoda ve
Mercadante'nin kendine özgü lirik
anlatımını degerlendirmesine olanak
veren anları içerir . . . Genellikle
konçertolarının son bölümlerinde
Polacca, ya da Rondo biçiminde
dansları kullanan Mercadante, bu
konçertoyu bir "Rus biçimi Rondo"
(Rondo Russo) ile sona erdirir. Bu
neşeli, canlı ve şakacı (AIIegro vivace
scherzando) tempodaki finalle çok
popüler olan eserde, virtüoz flüt
partisi, yaylı çalgıların mükemmel
uyumu ile de seçkinleşirken, Mozart
ve hatta Beethoven'in ilk eserlerinden
yansımalar da bulunur. (Süre 22').
Cimarosa: 2 Flüt için Konçerto

Napoli yakınındaki Averso'da, bir
duvaremın oglu olarak dogan ve 1 8.

yüzyıl sonunda çagının "Komik
Opera" alanındaki en önemli
kişiliklerinden biri olan Domenico
Cimarosa, babasının bir iş kazasında
ölmesi üzerine yakındaki manastırın
okuluna kabul edildi. Yoksul
Cimarosa, kısa zamanda manastır
orgçusu Peder Palcano'nun
gözbebegi oldu ve 1 2 yaşında Santa
Maria di Loreto Konservatuvarı'na
gönderildi; on yıl süren egitimi
sonunda keman, org ve klavsen ustası
ve şarkıcı oldu. 1 772'de Napali'de ilk
operası sahnelendi, 1 777'de Roma ve
1 772'de de Venedik operalarını
fethetti. 1 779'da Napoli krallık
sarayında orgçu, 1 780'de Venedik
Ospedaletto Kızlar
Konservatuvarı'nda maestro olan
Cimarosa, 1 787'de St. Petersburg'a
Çariçe ll. Katerina'nın sarayına
orkestra şefi olarak çagrıldı. Iki yıl
sonra, Viyana'da lmparator ll.
Leopold'un sarayında "Kapelmeister"
olarak göreve başladı ve ünlü operası
"ll Matrimonio Segreto" (Gizli Evlilik)
ile tüm Avrupa'nın hayranligını
kazandı. 1 793'de Napali'ye giden ve
1 799'da cumhuriyetçilerin yanında
yer alan Cimarosa, kralcıların
dönüşüyle mahkum oldu,
hayranlarının yardımıyla ölümden
kurtuldu ve Venedik'e döndü; son
operası üzerinde çalışırken -bir
söylentiye göre Napoli Kraliçesi
Marie Caroline tarafından
zehirletilerek- öldü . . . Domenico
Cimarosa 60'dan fazla opera, yedi
oratoryo, birçok Mes ve dini eser
yanında klavyeli çalgılar için SO'den
fazla sonat, bir klavsen konçertosu,
altı kuartet, iki sekstet ve iki flüt için
bir konçerto bestelemiştir.
Konçertolarında Mozart'a benzer bir
stil kullanan ve iki flüt için üç bölümlü
bir konçerto yazan ilk besteci olan
Cimarosa, özellikle orta bölümlerde
opera benzeri "resitatif ve arya"yı
degerlendirmiştir. Sonatlarında da
-tek bölümlü gibi gerçekleşse bile- üç
bölmeli bir anlayış egemendir.
Cimarosa'nın 1 793'de Napali'de
yazdıgı iki flüt için Sol majör tondaki
Sinfonia Concertante (Konsertant
Senfoni), ya da Flüt Konçertosu
olarak anılan eser, geleneksel hızlıagır-hızlı şemasına uygun olarak üç
bölümlüdür. 1 . Bölüm neşeli (AIIegro)

tempoda bir orkestra tuttisi ile
başlar. Flütler temayı zarif ve canlı bir
diyalogla duyurur. Orkestra ve flütler
birbirini sırayla, bölmeler şeklinde
izlerken neşeli anlar oluşturur: Flütler
bu pastaral ve sevimli temayı degişik
biçimde işlerken, operayı anımsatan
virtüoz pasajlar da sergiler. Sonda, iki
flütün kadansından sonra bölüm, kısa
ve güçlü (forte) bir tutti ile sona
erer . . . 2. Bölüm agır (Largo)
tempoda, güçlü akorlarla ve bas
eşlikte başlarken birinci flütün lirik
ezgisine diger flüt de katılır. 1 8. yüzyıl
operalarının "resitatif ve arya" stilinin
çok belirginleştigi bölüm sanki bir
opera sahnesinden alınmadır . . . Baglı
olarak başlayan 3. Bölüm neşelice ve
çok hızlı olmayan (AIIegretto ma non
tanto) tempoda, flütlerin virtüoz
girişleri, çevik pasajları ile ilgi çeken
bir Rondo'dur. Bir opera uvertürü
-Sinfonia- canlıligında ilerlerken,
flütler ikinci bir lirik tema ile öncülük
eder, yönlendirir. Sonu yine trillerle
biten sevimli kadanstan sonra, birinci
temaya dönülerek eser sona ulaşır.
(Süre 1 8')
Mozart: Piyano Konçertosu No. l 4

KV449 sayılı Piyano Konçertosu, 28
yaşındaki Mozart'ın 9 Şubat 1 784
günü tutmaya başladıgı kataloga not
ettigi ilk eserdir. Bu konçerto aynı
zamanda 1 784-86 yılları arasında
besteleyecegi ve ona Viyana'da ün
kazandıracak olan 1 2 piyano
konçertosuna da bir başlangıçtır.
Böylece orkestra, solo çalgı
karşısında ilk kez eşdeger bir duruma
ulaşacaktır.
1 7 Mart 1 784 günü Viyana'nın
Trattnerhof salonunda müzige
meraklı soylular önünde verdigi özel
konserde, "Estrümantal bestelerinin
yeni ve içten bir tipi" olarak sundugu
konçertonun başarı kazandıgını
Mozart, babasına yazdıgı mektupta
müjdeler. Yetenekli ögrencisi Barbara
von Ployer'e ithaf ettigi konçertoda,
özellikle ilk bölümdeki (AIIegro
vivace) müzikal fikirlerin yogunlugu,
durmak bilmeyen tonalite
degişimlerinin cesurca yürütülüşü,
orkestranın yaylı çalgılardan
oluşmasına karşın Figaro'yu andıran
güçlü senfonik giriş, o çag için
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sürdinli kemanlada elde edilen içten
havası ile seçkinle�ir. Üfleme çalgıların
göze batmadan, ancak etkili kullanılı�ı
ve obuanın pasajları ilgi çeker.
3. Bölüm La majör tondaki, alı�ılmı�ın
aksine önce hafif ba�layan Menuetto
kesin ritmi ile Fransız dansını andırır.
Dört üfleme çalgının unison finali ile
belirginle�en Menuetto Mi majör
tondaki Trio'ya baglanır. Beethoven'i
de etkileyen bu bölüm onun bir yaylı
çalgılar kuartetinde örnek olarak
kullanılmı�tır . . . Canlı ve enerjik final
(AIIegro con spirito) Menuetto'ya
baglı olarak girer. Sonat formundaki
son bölüm, temaların
sergilenmesinden sonra gelen uzun
geli�tirimi (developpement) ile,
üfleme çalgılada viyola ve basın
oldukça bagımsız partilerinin renkli
orkestrasyonu ile ilgi çeker. Ayrıca
--------1
birinci temanın bitmek tükenmek
Mozart: Senfoni No.29
bilmeyen enerjisi ve bu temanın
yönlendirdigi korno ve yaylılarda
Mozart'ın 1 773-74 kı�ı içinde
duyulan yan temalarla, bas yaylıların
Salzburg'da yazdıgı üç senfoni
birinci kemanların e�liginde
(KV 1 83, 200, 20 1 ) arasında La majör
duyurdugu ikinci temanın kar�ıtlıgı
olanı -daha az çalgı için bestelenmi�
çok ustaca düzenlenmi�tir. Özellikle
olmasına kar�ın- digerlerine göre
partilerin bir veya iki ölçü aralıkla
daha ba�arılıdır. Viyana'da üç ay kalan
tekranndaki ustalık (imitation),
1 9 ya�ındaki Mozart'ın bu kentteki
kontrpuanın bilgili kullanılı�ı. çalgıların
izlenimleri çok etkili olmu�. Salzburg
tınısının iyi degerlendirilmesi,
Piskoposlugu Konsertmaysterligi
melodilere armonik partilerin
görevini yüklenmi� olan besteci,
uygulanı�ındaki mükemmellik,
yaratıcı gücünün bagımsızlıgını
enstrümantal olarak La Majör Senfoni teksesliligin (unison) yerinde ve
zamanında olu�u ve birbirini hızla
ile açıklamı�tır. Saray orkestrasının
izleyen bütün bu müzik unsurlarının
kısıtlı yaylı çalgılar topluluguna ancak
kolaylıkla yaratılı�ı dinleyenleri
iki obua ve iki kornoyu ekieyebilen
büyüler. (Süre 26')
Mozart, senfonik yapıyı bu üfleme
çalgılarla olaganüstü güçlendirmi� ve
senfoni bestecisi olarak benligine
kavu�mu�tur.
1 . Bölüm (AIIegro moderato) çok
basit bir figürün tekrarlanarak,
alı�ılmamı� güzellikte bir tema haline
getiri�iyle, Mozart'ın melodik
üsluptaki ustalıgı hemen belgelenir.
Hafif (pianissimo) olarak başlayan
birinci tema, güçlü (forte) olarak
tekrarlanır. Sonra basların sakin
eşligindeki üç bölmeli melodik ikinci
tema duyulur. Bunu kemanların
sundugu üçüncü tema izler.
Agır (Andante) tempo ve Re majör
tondaki 2. Bölüm, adeta senfoninin
kalbidir. Sonat formundaki bölüm,
partilerin bir yaylılar kuarteti
düzeninde ustaca kurulmuş dengesi,
alı�ılmamı�tı. Bu arada beliren dokuz
fikir ayrı görünse de yine birbirleriyle
ilgilidir ve küçük kadans da onlara
uyar . . . 2. Bölüm, alı�ılmı� Andante
yerine daha yürük bir Andantino, lirik
ve hüzünlü yapısı altında gizli bir
tutkuyu büyük bir sadelikle duyurur
gibidir. Iki karşıt temadan ilkini
orkestra belirtirse de yarım bırakır,
bunu piyano tamamlar. Daha sonra
ikinci temayı piyano ve orkestra
birlikte çalar . . . 3. Bölüm (AIIegro ma
non troppo), Rondo benzeri yapısı ile
diger bölümlere uymaz: Mozart, bu
kadar ince dokunmu� bir Rondo için
bazı senfonik formları degerlendirmi�.
büyük bir kontrpuan ustalıgı ile
detaylandırmı�. hiçbir konçertosuna
benzemeyen finali de parlak, küçük
varyasyonlada süslemi�tir. (Süre 22')
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VIYANA VE I STANBUL'DAN ŞARKl LAR
SONGS FROM VIENNA AND İSTANBUL
(Schubert - Şevki Bey)
KUDSI ERGUNER
Dedesi Süleyman Erguner ve
babası Ulvi Erguner'in sanatı olan
neyzenli�i devam ettiren Kudsi
Erguner Paris'te mimarlık ve
müzikoloji e�itimi gördü, her iki dalda
da doktora yaptı. Türk, Orta Dogu
ve Asya müzikleri konusu nda
araştırma yaptı; uzun süre Fransız
radyosunda müzik prodüktörü olarak
çalıştı ve tüm dünyanın geleneksel
müziklerini yayınladı. Avrupa,
Amerika ve Japonya'da verdigi
konserler ve yaptıgı kayıtlarla neyi,
Türk tasavvuf müzigini ve Istanbul'un
kendine özgü müzik kültürünü
kurdugu çeşitli topluluklarla dünyaya
tanıttı. Li lle Festivali'nin danışmanligını
yaptı. Peter Brook, Marco Ferreri,
Scorsese gibi yapımcıların filmlerine
müzigiyle katkıda bulundu; çagdaş
besteci George Aperghis ile birlikte
bir film ve tiyatro müzigi
gerçekleştirdi. Peter Gabriel'in iki
albümüne katkıda bulundu; Didier
Lockwood ve Jean-Marc Padovanni
gibi müzisyenlerle çalıştı; Avrupa ve
Japonya'daki çeşitli fırmalar için
kırktan fazla CD doldurdu.
•

Katkıları için GOLDMAN SACHS INTERNA T/ONAL'a te;ekkiir ederiz.
We would /ike to thank GOLDMAN SAC HS INTERNATIONAL for spomoring this performance.

KUDS ERGUNER, yönetmen ve ney director and ney

____,
CATHERINE DUBOSC - MELIHAT GÜLSES, vokal vocal
__-___---- __------------1
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HASAN ESEN, kemençe
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HAKAN GÜNGÖR, kanun
-------1
ANDREA COHEN, piyano piano
-------1
Franz Schubert ( 1 797- 1 828)
Nacht und Traume (Op.43 No.2, D827)
Auf dem Wasser zu Singen (Op.?2, D774)
Gretchen am Spinnrade (Op.2, D 1 1 8)
Wiegenlied (Op.98 N0.2, D498)
Du bist die Ruh' (Op.59 No.3, D776)
Der Tod und das Madchen (Op.7 No.3, D53 1 )
Heidenröslein (Op.3 No.3, D257)
An die Musik (Op.88 No.4, D547)
Litanai (D343)

Şevki Bey ( 1 860- 1 8 9 1 )
Daglar dayanmaz derdine (Uşşak/Aksak)
Gülzare nazar kıldım (Uşşak/Aksak)
Nedir bu haletin ey meh cemalim (Hüseyni/Curcuna)
Hicran oku sinem deler (Hüseyni/Türk Aksagı)
Dil yaresini andıracak yare bulunmaz (Uzzii/Aksak)
Af eyle suçum ey gül-i ter, başıma kakma (Uzzii/Yürük Semai
Severim can-ü gönülden seni, tersa çiçegim (Uzzii/Orta Aksak)
Niçun şeb-ta-seher ben zar-zarım (HümayOn!Yürük Aksak)
Emeli meyl-i vefa sende de var, bende de var (Beyliti/Sofyan)
28.6. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia E ireni Museum, 7.00 pm

• Kudsi Erguner continues the family
tradition of ney (end-blown flute)

playing established by his grandfather

Süleyman Erguner and his farher Ulvi
Erguner. He srudied archicecture and
musicology in Paris and received Masters
degrees in both branches. He conducced
research on Turkish, Middle Eascern and
Asian music. He worked, for a long
period, as a producer of music
programmes ar che French radio and
prepared many programmes on world
cradicional music. He incroduced che
ney, che Turkish sufı music and che
aurhencic m us i cal culrure of İstanbul all
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Frankfurt, Barcelona, Torino ve
Venedik operalarında söyledi.
Özellikle Fransız operalarındaki
rolleri ve lied yorumuyla adını
duyurdu. Fransa ve dışında Louis
Langree, Ruben Lifschitz, Pascal Roge,
Alain Plan es ve Jean-Ciaude Pennetier
eşli�inde verdi�i resitallerle dikkat
çekti. Ayrıca John Eliot Gardiner,
Rene Jacobs, Harry Christophers gibi
şefierin yönetiminde Barok eserleri
yorumladı.

over the world with concercs he has given
in Europe, che USA and ]apan. He
worked as che artiscic advisor of the Li lle

• Catherine Dubosc transferred ro
che vocal department i n

1 979,

white

Festival in France. He has wriccen music

studying cello and m usicology at che

ro fılms produced by Peter Brook, Marco

Strasbourg Conservarory. The

Ferreri and Scorsese and also worked on

fol lowing year she emered che Ecole

fi lm and scage music rogecher with

d'Arc Lyrique de l 'Opera de Paris and

concemporary composer George

lacer comi nued her studies at the

Aperghis. He concribured ro Peter

Atelier d ' I n cerpretacion de l 'Opera de

Gabriel's rwo albums and also performed

Lyon. She made her debuc a r che

Kadınlar Toplulu� (Harem) ile, hem
de solo olarak çeşidi Avrupa
ülkelerinde konserler verdi. Neyzen
Kudsi Erguner ile "Istanbul Türküleri
ve Rembetiko" ( 1 995) ve Kanada'da
Traditional Crossroads tarafından
yapılan "Tatyos Efendi" ( 1 996)
CD'Ierinde yer aldı.

wich jazz musicians such as Didier

Opera de Lyon . This was fol lowed by

Lockwood and Jean-Marc Padovanni. He

appearances a r che Opera Comique,

wich her father and i n

recorded more rhan forry CDs for various

Theacre du Chacelec and Theacre des

from che İstanbul Technical University

companies in Europe and ]apan.

Champs-Elysees, as well as a r opera

Turkish Music Scace Conservarory where

houses i n Strasbourg, Rennes,

she scudied repertoire wich B. Sı ekı

Toulouse and Lille; and ar several

Sezgin, Alaeddi n Yavaşça and Tülun

CATH ERI N E DUBOSC
Catherine Dubosc Strasbourg
Konservatuvarı'nda viyolonsel ve

•

• Melihac Gülses started ro study music

1 984 graduaced

fescivals in France. She has also

Korman, singing wich Güher Güney and

performed w i c h opera companies i n

reading and theory with Nurten Erpek.

Mon creal , Wash i ngton, Geneva,

In

London and Edinburgh, Frankfu r t ,

Radio. She has given concerrs in various

Barcelona, Torino a n d Ven ice. S h e i s

European councries as a soloisc as well as

1981

she began working at İstanbul

particularly noced w i t h her

wirh İstanbul Women Ensemble

performances in French operas as

(Harem), founded in

wel l as i merpretation of Lied for m .

performed on "Songs from İstanbul and

1 993. She

S h e has given recicals i n France and

Rembetiko"

abroad w i c h such musicians as Louis

Kudsi Erguner as well as on "Tatyos

( 1 995), a CD made by

Langree, Ruben Lifsc h i t z , Pascal

Efendi"

Roge, Alain Planes and Jean-Claude

Traditional Crossroads, Canada.

( 1 996), a CD produced by

Pennecier.She has participated i n
Baroque music performances led by
such conducrors as John Elioc
Gard i ner, Rene Jacobs and Harry
Chrisrophers.

müzikoloji e�itimi görürken 1 979'da
şana yöneldi. Ertesi yıl Paris Operası
Lirik Sanatlar Okulu'na girdi ve daha
sonra Lyon Operası Yorum
Atölyesi'nde ihtisas yaptı. lik kez Lyon
Operası'nda sahneye çıktı; bunu
Paris'te Opera Comique, Theatre du
Chatelet, Theatre des Champs
Eiysees ve Strasbourg, Rennes,
Toulouse ve Li lle operaları ile
Fransa'daki çeşitli festivaller izledi.
Ayrıca Montreal, Washington,
Cenevre, Londra ve Edinburg,

M ELIHAT GÜLSES
lik müzik e�timini babasından alan
M elihat Gülses, 1 984'de ITÜ Türk
Müzi� Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi.
E�timi sırasında B. Sıtkı Sezgin,
Alaeddin Yavaşça ve Tülun Korman ile
repertuar, Güher Güney ile şan,
Nurten Erpek ile solfej ve nazariyat
çalıştı. 1 98 1 'de TRT sınavını kazanarak
Istanbul Radyosu'nda göreve başladı.
Hem, 1 993'de kurulan Istanbul
•

Schttbert: Liedler
Nacht und Traume
1 825'te Matthaus von Collin'in
( 1 779- 1 824) şiiri üzerine, onun
ölümünden bir yıl sonra bestelenen
"Gece ve rüyalar" adlı, 4/4'1ük ölçüde,
Si majör tonda, a�ır (Langsam)
tempodaki lied, Schubert'in en
tanınmış Collin Liedi'dir. Bu uzun
melodi çizgisiyle, do� için sade
yapıda bir ilahi olan ve çok hafif
(pianissimo) yorumlanan şarkının
sözleri şöyle: "Kutsal Gece, aşa�ı
çöküyorsun; rüyalar senin ay ışı�ın
gibi odalarda, insanların sessiz
gö�sünde yansıyor, zevkle yaşanıyor.
•
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Gün uyanınca da çagrılıyor: Tekrar
dön kutsal gece, ilahi rüyalara tekrar
dön"

kapıyı arkasından yavaşça kapamasını
ister; gözleri, onun parlaklıgı ile
aydınlanacaktır.

An die Musik
Bakınız Genç Yetenekler Dizisi:
Ahmet Burak Elçi Resitali - 28.6. 1 997

Auf dem Wasser zu singen
Bakınız Genç Yetenekler Dizisi: Aslı
Ayan Resitali - 26.6. 1 997

Der Tod und das Madehen
"Ölüm ve Gençkız" adlı liedi
Schubert, Matthias Claudius'un şiiri
üzerine 1 8 1 7 Şubat'ında bestelemiş;
sonradan bu liedi 1 824'te, No. l 4
Yaylı Çalgılar Kuarteti'nin ikinci
bölümünde de kullanmıştır. Aşagı
yukarı yüz yıl sonra 1 9 1 2'de Richard
Strauss da bu liedi "Ariadne Naxos'ta"
operası için ödünç alacaktı ... Kendisini
almaması için yalvaran genç kızın
Ölüm'le konuşmasını canlandıran,
4/4'1ük ölçüde, Re minör tonda, iki
katı hızlı (Alla breve) tempodaki liedin
sözleri şöyle:" Geç git, ah git! Git
vahşi kemik adam! Ben daha gencim,
git en iyisi! Bana dokunma". Ölüm
cevap verir: "Elini ver, sen ey güzel ve
zarif şekil! Dostunum, seni
cezalandırmaya gelmedim. Cesur ol!
Ben vahşi degilim, benim kollarımda
yumuşak bir uykuya dalacaksın!"

Litanei
Johan n Georg Jakobi'nin ( 1 740- 1 8 1 4),
Latincede Katelik yalvarış duasına
cemaatin cevap verişi anlamına gelen
Litanei, ya da "Auf das Fest aller
Seelen - Tüm Ruhların şenligi için"
başlıklı şiiri üzerine yazdıgı elejik
aniatımlı liedi, Schubert 1 8 1 6
Agustos'unda bestelemiştir. 4/4'1ük
ölçüde, Mi bemol majör tonda,
düşüneeli (Andachtig) tempodaki
dokuz beyitli, beş dakika kadar uzun
süren lied hüzünlü oldugu kadar da,
soylu ve duygusallıga kaçmayan
yapıdadır. Lied, "Tüm ruhlar barış
içinde huzur bulsun ... Tatlı rüyası
tamamlanan, hayata doyan, daha
dogmayan, dünyadan ayrılanlar! Yanlış
bir sevgilinin terkettigi, kör dünyaya
atılmış, gözyaşları sayılamayacak gibi
akan sevgili gençkız ruhları, barış
içinde huzur bulsun ... " sözleriyle
sürer.

•

G retchen am Spinnrade
Daha önce de Louis Spohr'un
1 809'da besteledigi bu Göthe şiiri
Faust adlı eserin birinci bölümünde
yer alır. 1 7 yaşındaki Schubert'in 1 9
Ekim 1 8 1 4 günü besteledigi 6/8'1ik
ölçüde, Re minör tonda ve o kadar
hareketli olmayan (Nicht zu
geschwind) tempodaki, " Gretchen
çıkrık başında" adlı Lied, onun ilk
Göthe şarkısı olmuştur. Faust genç
kızı kandırmıştır; zavallı kız ise yün
çıkrıgının başına oturmuş, piyanonun
bu çıkrıgı yansıtan eşliginde ilk aşkını
anlatmaktadır:
"Huzurum kaçtı, kalbirn agır, onu hiç,
hiçbir zaman bulamam. Onu
bulamayınca, mezarımdayım, tüm
dünya bir acıya dönüştü. Zavallı başım
dönüyor, zavallı düşüncelerim
mahvoldu". Sonunda ise onun
öpücükleri ile ölmeyi
düşünmektedir... Bu şarkı, Alman
liedinin dogumu olarak da anılır.
•

Wiegenlied
Schubert dört tane Wiegenlied (Beşik
şarkısı-Ninni) bestelemiştir: D579,
D867, D498, D304... Bunların en
ünlüsü, şairi bilinmeyen "Schlafe,
Schlafe, hclder süsser Knabe-Uyu,
Uyu, ilahi tatlı çocuk" diye başlayan
Schubert'in Op.98 No.2 (Sonradan
O.E. Deutsch'un D498) olarak
numaraladıgı ninnidir. 1 8 1 6'nın Kasım
ayında yazılan 4/4'1ük ölçüde, La
bemol majör tonda, agır (Langsam)
tempoda, annesinin kollarında
sevgiyle uyutulan küçük oglan
çocugunu anlatan ninni, pek çok dile
de çevrilmiştir.
•

Du bist die Ruhe
1 823'te Friedrich Rückert'in ( 1 7881 866) sözleri üzerine yazılan "Sen
Huzursun" başlıklı aşk şarkısı, şairin
diger beş liedi ile birlikte aynı
zamanda bestelenmiştir. 3/8'1ik
ölçüde, Mi bemol majör tonda, agır
(Langsam) tempoda "Sen huzursun,
zarif barışsın" sözleriyle başlayan
şarkıda şair, aşkının yanına dönmesini,
•

•

Heidenröslein
Heindenröslein, Schubert'in 1 9
Agustos 1 8 1 5'te Johann Wolfgang
Göthe'nin ( 1 749- 1 832) "Çayır Gülü"
adlı şiiri üzerine besteledigi lied,
yazdıgı 30 Göthe şarkısının en
tanınmışlarından biridir. 2/4'1ük
ölçüde, Sol majör tonda, sevimli
(Lieblich) tempodaki lied, bir halk
baladı havasındadır. 1 82 1 'de -Schubert
ölmeden önce Diabelli yayınevi
tarafından basılan lied, lgnaz von
Mesel' e ithaf edilmiştir. Schumann'ın
"Dokundugu her şey müzige
dönüşürdü" diye tanımladıgı Schubert,
bu liedi de içeren birinci lied kitabını
1 8 1 6 Nisanı'nda Göthe'ye göndermiş,
ama büyük şair, -tıpkı Beethoven'e
yaptıgı gibi- ona da cevap
vermemiştir... "Bir oglan gördüm; bir
gül yetişmiş çayırda, bir sabah gibi
genç ve saftı; çabucak koştu ona,
yakından görmek için; büyük bir
sevinçle baktı: Gülcük, kırmızı gülcük
çayırda. Çocuk dedi ki, seni kırıp
koparırım ey çayır gülü. Gül cevap
verdi: Ben de sana, beni her zaman
anımsaman için dikenimi batırırım.
Yabani çocuk gülü koparınca, gül
kendini korudu dikeniyle. Onun
vahlarının çaresi yoktu, çekecekti.
Gülcük, kırmızı gülcük, çayır gülüm ... "

•

•

•

ŞEVKI BEY
1 860 yılında Istanbul'un Fatih
semtinde, Kumrulu Mescid'de Pirinççi
Sinan mahallesinde dogan ve Hacı Arif
Bey'den sonra Türk müziginin en
büyük şarkı bestecilerinden biri
olarak kabul edilen Şevki Bey, Tarakçı
esnafından Ahmet Efendi'nin ogludur.
Önce Ticaret ve Nafıa Nezareti
(Ticaret ve Imar Bakanlıgı)
katiplerinden Necmeddin Bey'den
müzik dersleri almış, müzik yetenegi
görülünce Rüştiye'yi (Orta Okulu)
bitirdikten sonra Mızıka-i HümayCın'a
hanende olarak alınmıştır. Burada, o
yıllarda ögretmenlik yapan Hacı Arif
Bey'den ders almış; özellikle Türk
müziginin pratik yönlerini ögrenmiş,
lavta ve ud da çalmıştır. Çok iyi
şarkıcı oldugu çeşitli kaynaklarca da
belirtilen Şevki Bey, ustalaştıktan
sonra sarayın fasıl heyetine girmiş,
ancak saray erkanı ve protokolla
bagdaşamadıgından istifa etmiş,
Istanbul Gümrük Nezareti'nde katip
olarak çalışmaya başlamıştır. Yaşadıgı
sürece ancak belirli çevreler
tarafından tanınan Şevki Bey, rindane
bir hayat sürmüş ve devamlı içki
içmiştir. Uzun süre elçilik ve nazırlık

123

yapan Ziya Paşa'nın ( 1 849- 1 929)
Nişantaşı'ndaki konagına sıksık davet
edilen Şevki Bey, burada Ziya Paşa
lstanbul'a geldikçe haftada iki gün
Hacı Arif Bey ( 1 83 1 -85 ), Hacı Faik
Bey ( 1 83 1 -9 1 ), Rıfat Bey ( 1 820-88),
kemençeci Vasil, tanburi Cemil Bey
( 1 87 1 - 1 9 1 6), Ali Rıfat Bey (Çagatay,
1 867- 1 935), 1avtacı Andon (ölümü
1 9 1 5), Rauf Yekta Bey ( 1 87 1 - 1 935),
keman i Kirkor ( 1 868- 1 938), neyzen
Şeyh Nazif Efendi, lavtacı Pepel, Hafız
Mustafa, Hafız lsmail (ölümü 1 930)
gibi dönemin ünlü müzikçi ve
bestedieriyle arkadaşlık etti, müzik
yorumladı. Kendisi gibi içkiye düşkün,
yazar ve besteci Ahmet Rasim Bey de
( 1 864- 1 932) yakın arkadaşıydı; hatta
Şevki Bey'i bir kış günü Beyoglu'nda
tenha bir sokakta, bir don-bir gömlek
sokaga atılmış görmüş, sırtiayıp eve
götürmüştü ... Anlatıldıgına göre, Şevki
Bey ölümünden üç gün önce, yeni
yaptırdıgı takım elbiseyi giymiş, resim
çektirmiş, sonradan da yakın dostu
Rahmi Bey'in Beylerbeyi'ndeki evine
gitmiş ve o gece, 1 8 Temmuz 1 89 1
günü orada ölmüştür. Genç yaşında
ölümü çevresini çok üzmüş; Reşad
Paşa, yakın arkadaşı Şeyh Edhem
Efendi ( 1 862- 1 933), Recaizade
Mahmut Ekrem Bey'in güftesini
besteleyen Rahmi Bey bu acıyı
belirten şarkılar yazmıştır. Istanbul
gazeterinde ölüm ilanı, "Hanende-i
Şehir Şevki Bey Cumartesi gecesi,
Beylerbeyi'ndeki Gümrükçü Rahmi
Bey'in hanesinde kalp sektesinden
öldü. Musikide üstad, fakat mest-i
müdarn idi" şeklinde yayınlanan Şevki
Bey'in cenazesi kalabalık bir
toplulukla kaldırılmış, yine o semtteki
Nakkaşbaba mezarlıgına gömülmüştür.
Onun mezarına Hicri 1 307 tarihli bir
mezartaşı diktiren ve üzerine kendi
mersiyesini de yazdıran Müdde-i
Umumi Muavini (savcı yardımcısı)
Mehmet Hafıd Bey, Şevki Bey'in
eserlerini güfteleriyle birlikte
"Yadigar-ı Şevki" adıyla yayınlamış ve
gelirini de babasına vermişti.
Şevki Bey'in, 3 1 yıllık yaşamının on
yıllık bir bölümünde yazdıgı bin kadar
eserden günümüze bir Uşşak beste
(Söz: llhami), bir Yegah Nakış Yürük
Semai (Söz: Reşat Paşa) ve 225'i aşkın
şarkısı ulaşmıştır. Şarkılarından 200
kadarı Uşşak makamında olan,

bunlardan ancak 7 1 'inin notası
bulunan Şevki Bey, tek bir makam
içinde birbirine bu kadar benzemeyen
eserler yazmakla da bu alandaki
yetenegini göstermiş, kompozisyon
teknigindeki ritm uyumunu, usul
degişikligini, özellikle geçkileri
ustalıkla gerçekleştirmiştir. Uşşak
makamı dışında 30 Hicaz, 1 6 Muhayyer,
I S Yegah, 1 2 Hicazkar, l l HüseynT,
sekiz Uzzal şarkısı olan Şevki Bey,
güftelerini Recaizade Ekrem Bey,
Muallim Naci, Hafıd Bey, Mehmet
Sadi Bey, Reşat Paşa gibi ünlüler
dışında, hiç tanınmamış şairlerden de
seçmiş; şarkılarını çogunlukla
dogaçlama (emprovize) olarak
oluşturmuş, hatta içki sofrasında,
cebinden kagıt parçalarına yazılı
şiirleri çıkartıp bir gecede sekiz-on
şarkı bile besteledigi çok olmuştur.
Böylece bestelenen şarkıların çogu
-kendi tarafından bile- unutulmuştur.
Ölümünden iki yıl önce, 1 889'da
Melek Hanım ile evlenen ve ondan bir
oglu olan Şevki Bey'in, kantocu Peruz
Hanım'a aşık oldugu ve birçok
şarkısını da onun için besteledigi
söylenir...
Ankara Radyosu Müdürlügü
görevinde de bulunan kemençe
virtüozumuz, yazar Ruşen Ferit Kam
( 1 905- 1 98 1 ), Izah lı Müzik Notları'nda
-kısa ve rind yaşamı Schubert'e
benzetilen- Şevki Bey için şöyle
yazmış: " ... Şevki Bey son yüz senenin
yetiştirdigi en büyük şarkı
bestecilerinden biridir. Hocası Arif
Bey'in şarkı besteciliginde açtıgı çıgırı
genişleten, tamamlayan ve bunu
erişilmez yükseklige ulaştıran Şevki
Bey olmuştur ... Şarkılarında sözle
sesin uyuşup kaynaşmasını, mesela şu
çok meşhur HüseynT şarkıda 'Nedir
bu haletin ey meh cemalin' (bu
programda da yer alan) şarkısında
oldugu gibi, titiz ve hassas bir itina ile
başarmıştır: Bu manzumedeki ebedi
bir ayrılıgın verdigi heyecan ve hüzün,
sözden çok sesler arasında çırpınır
durur... Şevki Bey'in şarkılarında
gösterdigi şu harikulade özellikleriyle,
kendisinden 60 yıl önce ölmüş
modern liedin yaratıcısı Schubert'e
benzetebiliriz. O da Schubert gibi
hislerinin bütün sıcaklıgını, inceligini
şarkılarıyla dile getirmiş, 600'e yakın
şarkı bestelemiş ve nihayet o da

Schubert gibi gene genç yaşında,
ölmüştür... Asil ve ince zevkini
kazandıgı hocası Hacı Arif Bey'in,
şarkılar tarzında açtıgı zengin dekorlu
mektepten esaslı feyz alan Şevki Bey,
eserlerinde yalnız kendi zevkine, ince
üsiGbuna ve zevk güzelligine baglı
kalmıştır. Onun içindir ki, kendi
yaratılışından dogan eserlerinde bir
kibarlık ve asalet vardır... Çogu bir
acının, bazan bir sevincin, hatta bir
düşüncenin donuk ve tutuk ifadesi
olan şiirlerdeki heyecan ve anlamlar,
onun melodileri ile adeta canlanmış,
daha tesirli bir şekil almıştır... "
Günümüzde, yazar Oguz Özdeş'in,
hayatını konu alan 1 2 dizilik bir
radyofonik temsil yazdıgı Şevki Bey'i,
müzik yazarı Yılmaz Öztuna, 1 990'da
yayınlanan Büyük Türk Musikisi
Ansiklopedisi'nde şöyle tanımlıyor:
" ... Arif Bey'in şu h, çoşkun ve parlak
üsiGbuna karşılık, mahzun, sitemkar
ve lirik bir ifadesi vardır. Bundan
dolayı, sonraki şarkı bestecileri, ya
Arif Bey'in, ya da Şevki Bey'in yolunda
gitmeyi tercih etmişlerdir. Dogru
dürüst bir müzik tahsili olmayan Şevki
Bey'in eserleri, çok tabii ve samimidir.
Bunun için çok tutulmuş ve
sevilmiştir... Şevki Bey aşk temasını
işleyen bir bestecidir. Hasret, hicran,
keder, hüzün, yeis, hayal kırıklıgı,
ızdırap, hatırlayış gibi aşk konusunun
akla gelebilecek her türlü nüansı Şevki
Bey'de görülür. Mesela, aşka tutuluş
safhası, son haddine kadar liriktir.
Onda, sevgilisine çok defa nükteler
fırlatıp üstten bakan Arif Bey'in edası
yoktur. Dinleyici, bestecinin
gerçekten aşık olduguna şüphe
etmez. Kalbiere işleyen ve pek
derinden duyulan bir melalle (usançla)
aşkını terennüm etmesi, dinleyiciyi,
teessürle karışık bir hayranlık
duygusuna sürükler. En küçük
bayagılıga düşmez. En şiddetli ve
elemli hislerini bile agırbaşlı bir
şekilde ifade etmeyi bilir. Aşk
ızdırabının had safhaya eriştigi anlarda
bile duygularını Saba, Bestenigar,
Segah, Hüzzam ve emsali hüzünlü
makamlarda degil, Uşşak ve Muhayyer
gibi lirik makamlarla anlatır. Kaderine
razı ve agırbaşlıdır. Yapmacık yok,
zorlama yok. sehl-i mümtemi (kolay
görüldügü halde, bulunup yapılması
güç olan) vardır... "
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ACCADEMIA BIZANTINA

Ternelde bir yaylı çalgılar toplulu�u
olarak 1 983'de Ravenna'da kurulan
Accademia Bizantina, kelimenin
gerçek anlamıyla bir akademidir.
OTTAVI O DANTONE, yönetmen ve klavsen direccor and harpsichord
Toplulu�un, herhangi bir müzik
G ABRı ELE CAss o N E, trompet c ru m p ec
-ı dönem ini anlamakta teknik, stilistik
__________________________________________
ve fılolojik araştırmanın vazgeçilmez
STEFANO MONTANARI - FRANCESCO D'ORAZIO, keman violin
--------ı bir unsur oldu�una inanan
ALESSANDRO TAMPIERI, viyola viola - MAURO VALLI, viyolonsel cello
müzisyenler tarafından kurulması ve
yönetilmesi de�işik müzik türlerine
NICOLA DAL MASO, kontrbas double bass
açık profesyonel bir atmosferin
ROMANO VALENTINI, klavsen harpsichord
oluşmasına da neden oldu.
Accademia Bizantina'nın repertuarı
yaylı çalgılar dörtlüsünden oda
orkestrasına kadar çeşitli oluşumları
gerektiren Barok dönemden ça�daş
müzi�e kadar uzanan geniş bir
yelpazeyi kapsar. Erken dönem
müzi�i yorumlarken de özgün çalgılar
kullanılır.
Accademia Bizantina aralarında
Salzburg ve Lucerne Festivalleri'nin
de bulundu�u birçok önemli festivale
katıldı; ltalya ve di�er Avrupa
ülkeleriyle, lsrail ve Orta Amerika'da
turnelere çıktı. RAl ve ltalya'daki
Dario Castel/o ( 1 5 90?-1 644?)
di�er yayın kanallarıyla yurtdışındaki
Yaylı Çalgılar için Sonat No. I S Sonara No. 1 5 for Scrings
radyo ve televizyonlarda birçok
(Sonace Concercanee Libro II - Venezia 1 629)
konser verdi. Yaptıkları kayıtlar
arasında dokuz CD olarak yayınlanan
Biagio Marini ( 1 587- 1 663)
Passacalio a quattro
A. Coreili'nin Opera Omnia'sı da
bulunmaktadır.
Luciano Berio ( 1 925)
Accademia
Bizantina ile yakın ilişki
Keman için Sequenza Sequenza for Violin
kuran
ve
çalışmalarını
destekleyen
Francesco d'Orazio, keman violin
besteci
Luciano
Berio,
1 990'da
Antonio Vivaldi ( 1 6 78- 1 742)
toplulu�un
onursal
başkanı
oldu.
Yaylı Çalgılar ve Klavsen için Konçerto, Sol Minör
Bestecinin
eserlerini
düzenli
Concerco for Scrings and Harpsichord in G Minor
yorumlayan topluluk, bunlardan
(RV 156 1 P 392 1 M 115 IF XI No. l l)
A llegro A dagio A llegro
bazılarının da kayıtlarını yaptı. 1 995
Lucerne Festivali'nde bestecinin yaylı
Ara Ineermission
çalgılar orkestrası için "Notturno"
adlı eserinin ilk çalınışını da
gerçekleştirdi.
Katkılart için DOG UŞ OTOMOTIV A . Ş.ye tqekkiir ederiz.
We would /ike to thank DOG UŞ OTOMOTIV A.Ş. for sponsoring this performance.
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• Originally founded as a sering

ensemble in 1 983 in Ravenna, The
Accademia Bizaneina is an academy in
che crue sense of che word. By founding
and managing che ensemble
chemselves, che musicians have creaced
a professional acmosphere open ro
differene musical i neereses condicioned

1 25
by the conviction that technical ,

Luciano Berio
Trompet ve Sessiz Piyano için Sequenza

stylistic and phi lological research i s

Sequenza for Trompet and Piano Resonance

indispensable for t h e understanding of

Gabriele Cassone, trompet uumpet

the music of any period. The repertoire
of Accademia Bizantina ranges from

johann Gottliebjanitsch ( 1 70R- 1 763)
Oda Sonatı, Do Minör Op.S Chamber Sonaca in C Minor, Op.5
Lar[;O

•

A lle[;rO

Baroque ro contemporary music, with

Presto

•

various formations from string guarret
to chamber orchestra, and when

Georg Friedrich Haendel ( 1 685 -1 759)
Iki Keman ve Sürekli Bas için Sonat Op.2 No.4, Fa Majör

playing early music they use original
instruments.

Sonata Op.2 No.4 in F Major for Two Violins and Basso cominuo
Lar[;hetto

•

A llegra

•

A dagio

•

A llegro

•

A lle[;rO

The Accademia B i zantina has appeared
i n various prestigious festivals,

Georg Friedrich Haende/
Trompet ve Yaylı Çalgılar için Süit, Re Majör

including Salzburg and Lucerne
festivals, and toured in ltaly as well as

Su ice in D Major for Trumpet and Suings
Ouverture

•

Gi[;ue

•

A ire (Menuetto)

30.6. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00

•

March (Bourrie)

•

in Europe, Israel and Central America.

March

The ensemble has recorded with various

Hagia Eireni Museum, 7 .00 pm

recording companies and has made
n umerous recordings for the RAl and
other broadcasting companies in l taly
and abroad. Among i ts recordings is
the fırst edition of the Opera Omnia by
A. Coreili i n nine CDs.
Luciano Berio has forged a close link
with the Accademia B i zantina,
publically declaring his esteem for their
works and becoming its H onorary
President in ı 990. The Ensemble
regularly performs his compositions,
some of w h i ch they have recorded. The
Accademia Bizantina gave the world
premiere of Berio's "Notturno" for
string orchestra at the

ı 995

Lucerne

Festival.

OTTAVI O DANTON E
Milana'daki Verdi
Konservatuvarı'nda egitim gören, org
ve klavsen bölümlerinden mezun olan
ve çalışmalarını sürekli bas üzerinde
yogunlaştıran Ottavio Dantone
1 985'de Paris'te, 1 986'da da
Bruges'de yapılan uluslararası
yarışmalarda "sürekli bas" dalında
birincilik ödülü aldı. Yönetmen,
klavsenist ve piyanist olarak birçok
ltalyan ve uluslararası toplulukla
konserler veren Dantone, 1 989'dan
beri Accademia Bizantina ile
çalışmaktadır.
•

·

• Ottavio Dantone studied at rhe G.

Verdi Conservatory i n M i lan, receiving
diplomas for organ and harpsichord and
specializing i n the practice of Basso
Continuo. He won First Prize at the
Paris I n ternational Competition i n
1 98 5 a n d i n Bruges i n ı 986. He has
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Modern Stil (in stil moderno) olarak
adlandı rılmasına karşın, çogunlukla
eski Canzone stilinde, lirik olmaktan
harpsichordisr and pianisr. Since 1 989
çok canlı yapıda melodik temalarla
he has worked regularly wirh rhe
işlenen sonatlar, genellikle Adagio
Accademia B i zanrina.
(a�ır) ve Presto (çok çabuk)
tempolar arasında degişen yedi, ya
GABRI ELE CASSO N E
�-------1 da dokuz bölmeli olarak
• 1 7 yaşında 1 Pomeriggi Musicali
düşünülmüştür. Aslında iki ile dört
Orkestrası'nın birinci trompetçi olan
gerçek bölüm olarak işlenen ve bir
Gabriele Cassone, L. Chaily ve D.
çalgı için oldukça konsertant partiler
Zanettovich'in kompozisyon
de kapsayan sonatiarda Castello,
kurslarına katıldı ve 1 984'de mezun
gerçek enstrümantal anlayışın
oldu. Birçok ulusal ve uluslararası
gelişmesine de çagdaşları Salomone
yarışınada ödül aldı. RAI-Milano Oda
Rossi ve Biagio Marini'den daha çok
Orkestrası, Bergamo ve Brescia
yardımcı olmuştur. Onun bu
Festival Orkestrası, ltalyan Barok
konserde seslendirilen 1 5. Sonatı
Orkestrası gibi toplulukların
(Sonata quindicesima) iki keman ve
konserlerine solist olarak katıldı.
sürekli bas için yazılmış ve 1 629'da
1 988'de 1 Solisti Yeneti ile Salzburg
ikinci kitapta yayın lanmıştır.
Festivali'nde yer aldı. Kısa süre önce
(Süre 5')
Berio'nun Sequenza X adlı eserinin
Fransız Radyosu'nda, beseecinin
Maritıi: Passacaglia
huzurunda kaydını yaptı.
1 587'de Brescia'da dogan, 1 663'de
• Gabriele Cassone became rhe firsr
Venedik'te ölen ltalyan kemancı ve
rrumperisr ar I Pomeriggi Musicali
besteci Biogio Marini, önce besteci
Orchesrra when he was 1 7 years old.
olan amcası Giacinto Bonioli'den
He arrended rhe composi rion courses
ders almış, 1 6 1 5'de San Marco
given by L. Chai l y and D. Zanerrovich,
Katedrali'ne kemancı olarak atanmış
graduari ng i n 1 984. He received
ve böylece Monteverdi
several prizes ar narional and
yönetimindeki orkestrada çalm ıştır.
i nrernarional comperirions. He has
1 620'de Brescia'ya dönen ve
performed as soloisrs wirh many
Academia della Erranci'nin müzik
orchesrras, i ncluding rhe Chamber
direktörü olan Marini, sonraları
Orchesrra of RAI-Milan, B ergamo e
Parma, Neuburg, Brüksel,
_
Brescia Fesrival Orchesrra and rhe
Düsseldorf ve Venedik'te çalışmış;
Orchesrra Barocco I raliana. In 1 988 he
1 649'da Milane'daki Santa Maria
parricipared in rhe Salzburg Fesrival
della Scala'ya kapelmayster
w i rh I Sol isri Veneri. Recenrly he
olmuştur. Daha sonra da çeşitli
recorded Berio's Sequenza X for Radio
ltalyan kentlerinde görev yapan
France, in rhe presence of rhe
Marini'nin keman için pekçok
composer.
müzigi, yayınlanmış olarak günümüze
ulaşm ıştır. lik eserlerinde
Scordatura (telin akordunun
Castello: Sonat
degiştirilmesi) deneyleri, Eco (yankı)
1 6. yüzyıl sonlarında dogdugu ve
Sonata'lar, çift ses ve akorlar gibi
1 7. yüzyıl başlarında Venedik'te
modern, yeni form ve buluşları
yaşadıgı sanılan Dario Castelio'nun
(lnventione moderne) şaşırtıcı
besteci ve üfleme çalgılarda usta
biçimde kullanan, geç eserlerinde ise
olarak tanınmasına neden olan şey,
daha çok içerigin klasik dengesini
üfleme çalgılar grup lideri olarak
gözeten Marini'nin, 1 655'de
adının geçtigi iki müzik eseridir: I lki
Venedik'te yayınlanan "Sonatas
1 62 1 'de, ikincisi de 1 629'da
Op.22, Diverse generi di sonate per
Venedi k'te yayınlanan "Org, ya da
ogni sorte di strumento musicale"
Degişik Çalgılar için Modern Stilde
(Müzik aletlerinin her cinsi için
Konsertant Sonatlar" adlı eserlerde
çeşitli türde Sonatlar Op.22) başlıklı
onun 29 sonatı da yer almaktadı r.
eserinde yer alan bu eski, agır
appeared wirh many Iralian and

inrernarional ensembles as d i recror,

tempolu dans Passacagiia (ya da
Passacalio), dört çalgı (a quatro) için
yazı lmıştır. O çagın sürekli bas
(basso ostinato) anlayışını, basit
rondo kuruluşuna karşın
duygusallıkla yansıtırken, alışılmamış
düzensiz (discordant) kısımları da
içermektedir. (Süre 4')

Berio: I ki Sequenza
Kuzey ltalya'nın lmperia kenti
yakınında Oneglia'da dogan Luciano
Berio, uzun bir müzik gelenegine
sahip bir ailenin oglu olmasına, altı
yaşında piyano ve müzik egitimine
başlamasına karşın, 1 9 yaşında sag
elinin kaza sonucu sakatlanmasıyla
önce Milane'da hukuk ögrenimine
yöneldi. Bu arada konservatuvarda
Gredini ile kompozisyon çal ıştı, şan
sınıflarında eşlikçi olarak görev aldı.
1 950'de konservatuvarı bitiren ve
eserlerinin baş yorumcusu olacak
olan Amerikalı şarkıcı Cathy
Berberian ile evlenen Berio, 1 95 1 'de
Amerika' da Tanglewood' da
Dal lapiccola'nın kurslarını izledi,
daha sonra elektronik müzikle
ilgilendi. 1 954'te Maderna, Pousseur
ve Stockhausen gibi öncü
bestecilerle tanışan, 1 955'de Milano
Radyo Elektronik Stüdyosu'nu kuran,
Darmstadt çagdaş müzik günlerine
katılan Berio, ltalya'daki bürokratik
engeller nedeniyle 1 963'de ABD'ye
yerleşti; Harvard Üniversitesi'nde,
Juilliard Müzik Okulu'nda dersler
verdi, bu arada ödüller kazandı,
1 97 1 'de çagdaş müzik yorumlayan
Juilliard Ensemble'ı kurdu. 1 972'de
ltalya'ya dönerek bilimsel çalışmaları
yönetti. ltalyan TV'sine programlar
hazırladı, 1 976'da Accademia

Filarmonica Romana'nın sanat
direktörü oldu. "Banda kaydedilmiş
müzigi" konser salonlarındaki canlı
müzikte kullanan ilk bestecilerden
olan Berio, daha sonra insan sesini
kelimelerle degerlendirerek bir dizi
vokal eser ve tiyatro müzigi
hazırladı. 1 960'1arda eklektik (seçim
yoluyla) kolaj benzeri stili geliştirdi,
ancak bu arada saf enstrümantal
eserler de yazdı. Onun 1 9S8-9S
yılları arasında besteledigi 1 2
Sequenza bu çabanın en önemli
ürünüdür. Latincede "devamı,
sonrası" anlamına gelen Sequenza,
katalik kilisesinde eski dini bir ilahiye
verilen ad olması yanında, Alman
ekolünde bir dizi tekrarlı notaları ve
sıralı akarları da belirleyen bir
tanımdır.
Berio'nun Sequenza Projesi olarak
adlandırdıgı bu dizinin ilki 1 9S8'de
flüt için bestelenmiştir; Sequenza l l
1 963'de arp, Sequenza lll 1 966'da
solo ses, Sequenza IV 1 966'da
piyano, Sequenza V 1 966'da
trombon, Sequenza VI 1 967'de
viyola, Sequenza VII 1 969'da obua,
Sequenza VIII 1 97S'de perküsyon,
Sequenza IX 1 97S'de keman,
Sequenza X 1 984'de trompet,
Sequenza Xl 1 988'de gitar için
yazılmış ve son Sequenza XII ise
1 99S'te bestelenmiştir. Berio bu
eserler hakkında şunları söylüyor:
"Birçok birleştirici unsur vardır, en
belirgin ve görünürdeki ise
virtüozluktur. Günümüzün büyük
solistleri kendi çalgılarını yalnızca bir
zevk aracı degil, bir araştırma konusu
olarak kabul ederler; sahte bir
alçakgönüllülükle müzigin hizmetinde
oldugunu söyleyen virtüozların
tersine, bunu müzikal düşüneeye
katkı olarak yaparlar. Bildigime göre
Sequenza'nın bir diger birleştirici
unsuru, çalgıların tümüyle
degiştirilememesi, yok edilememesi,
ya da icad edilernemesi gerçegidir.
Bir müzik aleti kendi başına müzik
dilinin bir parçasıdır . . . Sequenza
başlıgı da ortaçag dini müzigi ile bir
akrabalıgı ima etmez, ama yalnızca bu
parçaların tümüyle sekanslar
(birbirine benzeyen melodilerin
çeşitli türleri) ile armonik
karakterlerin ve enstrümantal
etkinligin birbirleriyle üstüste gelmesi
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üzerine kuruldugunu gösterir".
ltalyan müzik yazarı Paolo Rossini ise
şöyle diyor: " 'Oyun' ve 'temsil etme'
müzikte çaglar boyunca yarumcunun
karar verici etkinligi olmuştur. Bir
Passacaglia'dan stilize edilmiş ritm,
Vivaldi ses uyumu, bir Kilise
Sonatı'nın (Sonata del Chiesa) stilistik
ritmi, bir Oda Sonatı'nın (Sonata da
Camera) canlılıgı, bir Barok
trompetin virtüozlugunun hepsi
gerçek dans ritmi olarak Berio'nun
Sequenza'sının kendisini oluşturur".
Berio'nun SO yaşında, 1 97S'de solo
keman için yazdıgı Sequenza IX'da ise,
Bach'ın Chaconne'undaki varyasyonların
açık etkisi sezilir. (Süre 1 3')
1 984'de Do trompet için -sessiz
piyano eşliginde- yazılan Sequenza X
başlıklı parçada, piyanonun akorlarla
fantastik bir diyaloga katıldıgı izlenir.
(Süre 1 2')

Vivaldi: Konçerto
1 8. yüzyılın ilk yarısında Avrupalı
müzikçilerin etkilendigi bestecilerin
başında, olaganüstü sayıda eser
bırakan Vivaldi gelir. Onun SOO'e
yakın konçertosu içinde 3SO'si bir
solo çalgı ve yaylı çalgılar orkestrası
için yazılmıştır ve en çok da, sayısı
230'u geçen keman konçertosu
vardır. Bu konçertolar içinde
Concerto, Sinfonia, Concerto
Ripieno adını taşıyan 60 kadarı da
önemli bir yer tutar. Bu "Solistsiz
Yaylı Çalgılar Konçertoları" olarak
adlandırabilecegimiz eserler, stil
olarak eski opera Sinfonia'larını da
anımsatır. Vivaldi o çaglarda artık son
formunu alan Concerto Grosso
stilinin içerigini geliştirmiş; tutti'nin
-birlikte çalışın- nakarat gibi tekrarı

halinde (tutti ritornel) başka
tonaliteye aktanmını (transposition)
öngörmüş, parlak pasajlarla, ilginç
buluşlarla süslemiştir.
Hiçbir çalgının bir Concerto'daki gibi
ön plana çıkmadıgı bu türdeki Sol
Minör Konçerto'da da tüm bu
özellikler izlenebilir. Vivaldi'nin bu
türde ve Sol minör tonda altı tane
konçertosu vardır. Vivaldi uzmanı
Antonio Fanna'nın Xl. grupta solistsiz
konçertolar arasında yer verdigi (F Xl
No. i ?) Sol Minör Konçerto Ryom'un
katalogunda RV I S6, Pincherle'nin
katalogunda P 392, Malipiero'nun
sıralamasında ise M 1 I S numarayı
taşır. Geleneksel hızlı-agır-hızlı
şemasına uygun olarak düzenlenen bu
kısa ancak çekici konçertonun 1 .
Bölümü 4/4'1ük ölçüde, neşeli
(AIIegro) tempoda ve güçlü bir tutti
ile başlar . . . 2. Bölüm yine 4/4'1ük
ölçüde, agır (Adagio) tempodadır.
Sürekli bas görevini yüklenen
klavsenin hafif (piano) eşliginde
kemanlar duygusal ezgiyi sergiler . . .
3 . Bölüm 3/8'1ik ölçüde ve neşeli
(AIIegro) tempoda tremalolar ve çift
seslerle seçkinleşen canlı bir fınaldir.
(Süre 7')

janitsch: Sanat
Silezya'nın Swidnica (eski
Schweidnitz) kentinde 1 708'de dogan,
1 763'de Berlin'de ölen besteci, bas
viyola çalgıcısı ve hukukçu Johann
Gottlieb Janitsch Oanitzch, ya da
Janitsh), Wroclaw'da (eski Breslau)
müzik ögrenimini tamamlamış,
1 729'da Frankfurt (Oder) kentinde
hukuk okumaya başlamıştır. Bu
yıllarda kent müzik yaşamında etkin
bir rol almış, birçok konser yönetmiş,
sonradan Büyük Friedrich olarak ün
kazanacak olan veliaht Prens
Friedrich huzurunda çalmış ve
1 736'da onun orkestrasına
katılmıştır. Sonradan saray
orkestrasını ve korosunu yöneten,
balolar için müzikler hazırlayan
Janitsch, çagdaşları tarafından da
büyük saygı görmüştür. Özellikle
kuartetleri o çagın en iyileri olarak
tanımlanmış, Galant stildeki
enstrümantal eserleriyle övgü
kazanmıştır. J. G. Graun'a benzer
akıcı stilde yazan Janitsch'te C.Ph.E.
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Bach'ın da etkisi sezilir. Çeşitli liedler,
kantatlar, matem ve şenlik müzikleri
gibi vokal eserler yanında daha çok
saray için yazdı�ı menuetler, trio,
kuartet ve sonatlar ile tanınan
Janitsch'in bilinen 26 Oda Sonatı
(Sonata da Camera) ve dört Kilise
Sonatı (Sonata da Chiesa) var. Onun
Op.S olarak yazdı�ı. 1 760'da
yayınlanan Suonata (Sonata) da
Camera'sı ise aslında iki obua, viyola
ve sürekli bas (basso continuo) için
bestelenmiştir. 1 7. yüzyılda vokal
eserlerin başında giriş müzi�i (Prelüd)
gibi kullanılan, üfleme çalgıları da
içeren, dini eserlerin başında yeralan
ve daha çok füg yapısının
de�erlendirildi�i sonatalar, Sonata da
Chiesa (Kilise Sonatı) adını almıştı.
Sonata da Camera'lar da bir süit
benzeri, menuet ve rondo gibi dans
ritmlerini de içeriyor ve dört
bölümden oluşuyordu. Ancak
sonraları hızlı-a�ır-hızlı tempoları
yansıtan üç bölümlü eseriere
dönüştü.
Janitsch'in Sonata da Camera'sı da üç
bölümlü olmasına karşın, önce a�ır
(Largo) tempoda başlaması ve neşeli
(AIIegro) tempodaki 2. Bölüm ile çok
hızlı (Presto) tempodaki 3. Bölümde
fügal bir yapıyla işlenmesi nedeniyle
daha çok Sonata da Chiesa stiline
yakındır. Iki obua yerine iki kemanın
kullanıldı�ı bu versiyonda viyolaya
verilen önemli görev ilgi çekicidir;
ço�unlukla ana temaları önce viyola
duyurur. (Süre 1 O')

Haende/: Sonat
Bach ile Geç Barok dönemin en
önemli bestecilerinden olan Haendel
oda müzi�i alanında hem nitelik, hem
de sayı bakımından bir anıt gibi
yükselir. Ço�unlukla -Corelli'nin
izinde- ltalyan Kilise (Chiesa), ya da
Oda (Camera) Sonatları biçiminde,
Barok Süit stilinde SO'yi aşkın eser
yazan Haendel'in bu eserleri şöyle:
Keman için Düolar, iki flüt için
Sonatlar, Op. l içinde flüt ve sürekli
bas için 1 6 Sonat, Op.2 dokuz Trio
Sonatı, Op.S yedi Trio Sonatı ve
çeşitli çalgılar için 28 Trio Sonatı.
Haendel solo sonatlarında genellikle
Barok "basso continuo" (sürekli bas)
tekni�ini kullanmış, basın partisini

işlemeden bıraktı�ı gibi klavsene de
armonide özgürlük tanımıştır. Üçlü
Sonat'larında (Trio Sonata), iki melodi
çizgisi ile sürekli bastan oluşan
sonatiarda çokseslili�e büyük önem
vermiş, armoniyi kesinleştirmiş,
sürekli basın işlevini saptamış,
tonaliteyi hiç bozmamış, böylece
Coreili'nin Kilise Sonatı'na uygun bir
yol tutmuş, ama yine de kendi başka
eserlerinden bölümleri de
kullanmıştır. Bu özellikler Op.2
Sonatlar'ında da göze çarpar: 1 720-22
yılları arasında yazılan ve ilk kez
1 73 1 'de Amsterdam'daki ünlü Le
Cene yayınevince basılan Op.2
Sonatlar'ın dördüncüsü olan Fa Majör
Sonat'ta Haendel, Esther Üvertürü ve
Op.4 No.2 Org Konçertosu'nun
temalarını işler. Beş bölümlü sonatın
1 . Bölümü a�ırca (Larghetto)
tempolu, melodik başlangıçı
oluşturur; 3/S'Iik tempodaki neşeli
(AIIegro) tempolu parlak 2. Bölümü
Re minöre dönüşen duygulu ve a�ır
(Adagio) tempolu iki kemanın lirik ve
yo�un diyalogları ile seçkinleşen 3 .
Bölüm izler. Ardarda gelen neşeli
(AIIegro) tempolu iki bölmeden ilki
ciddi bir füg biçimindedir. Ancak
1 2/S'Iik ölçüdeki kısa ve canlı fınal
Allegro'su, e�lenceli I ngiliz dansı
Gigue ile, Kilise Sonatı'na uymayan bir
sürpriz oluşturur. (Süre 9')

Haende/: Süit
Haendel'in Trompet ve Yaylı Çalgılar
için Süiti de biraz şüphelidir. lik kez
Londra'da Wright yayınevince
1 73 3'de Water Piece (Su için Parça)
adıyla basılan süitin Haendel'e ait olup
olmadı�ı da kesin olarak bilinmemekle
birlikte, eser bestecinin stilini yansıtır:
Çünkü 1 7 1 7'deki Su Müzi�i Süiti ve
1 707'de Venedik'te oynanan
Partenope operasından bölümler
kullanılmıştır. Tam bir süit biçimine
uygun uvertür ile ritmik danslardan
oluşan beş bölümlü bu süitin böylece
üç bölümü bazı ufak de�işikliklerle bu
operadan alınmıştır ve bunu
Haendel'in mi, yoksa yayıncının mı
yaptı�ı bilinmemektedir. Eserin ilk
bölümü olan "Açış Müzi�i"
Ouverture'de Su Müzi�i. son iki
bölüm olan marşlarda (March) ise
Partenope de�erlendirilmiştir.

2. Bölüm Gigue ile 3. Bölüm
Menuetto temposundaki Aire ise
Haendel'in stilini andırmakla birlikte,
uzmanlar bu konuda kesin bir hüküm
verememektedir. Ancak yine de eser,
parlak solo trompet ve orkestra için
Barok repertuarın güzel
örneklerinden biri olarak sık sık
yorumlanmaktadır. (Süre 7')
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joseph Haydn ( 1 732- 1 809)
Sonat, Do Majör Sonata in C Major ( H obXVI
A llef!.rO

•

Adaf!,io

•

SO)

A llef!.rO mo/to

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70- 1827)
Sonat No.32, Do Minör Op. l l l Sonata No. 3 2 i n C M i nor, Op. l l l
MaestOJo-A llef!.rO. con brio ed appassionato.
Arielfa-Adaf!,iO mo/to semplice e cantabile

Ara

l n rermission

Ft·ederic Chopin ( 1 8 1 0- 1 849)
Balad No. l , Sol Minör Op.23 Balade No. l i n G M i nor, Op. 2 3
U/vi Cemal Et·kin ( 1 906-1 972)
Duyuşlar'dan 6 Parça 6 Pieces from Duyuşl ar (i mpressions)
1 . Oyun (The game) - A llef!.rO vivo
2. Küçük çoban (The l i nle shepherd) - A ndonte
3. Dere (The brook) - A llef!.rO vivo
4. Ka�nı (The ox-cart) - A llef!,rO vivo
7. Şaka (The joke) - Vivace
l l . Zeybek Havası (Western Anatolian man dance) - A llef!.rO moderato
Sergei Rahmaninof l Rachmaninov ( 1 8 73 - 1 943)
Prelüdler Preludes, Op 23
No 6. Mi Bemol Majör E Fiat Major (A ndante)
No 5. Sol Minör B M i nor (A lla marcia)
No 4. Re Majör D Major (A ndante)
No 7. Do Minör C M i nor (A llef!.ro)
No 2. Si Bemol Majör B Fiat Major (Maestoso)
Sergei Rahmaninof 1 Rachmaninov
Moments Musicaux, Op. 1 6: No 4. Mi Minör E M i nor (Af!,itato)

30.6. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu, 2 1 .30
Atatürk Cul tural Centre, G rand Hall, 9.30 pm

Küçük yaşta piyano çalmaya
başlayan Arın Karamürsel, daha sonra
Istanbul Belediye Konservatuvarı'nda
Prof. Ferdi Stauer ile e�itim gördü ve
1 2 yaşında verdigi ilk konserinde
Mozart'ın Do Minör Piyano
Konçertosu'nu seslendirdi. 1 958'de
konservatuvarı pekiyi dereceyle
bitirdi ve 1 962'de bursla Fransa'ya
giderek egitimini Lucettes Descaves
ile sürdürdü. Avrupa'daki ilk
konserini Lamoureux Orkestrası
eşliginde verdi. 1 976'da Moskova
Konservatuvarı'nın sınavını kazanarak
Prof. Milstein ve Behteref ile Master
yaptı ve konservatuvarın piyano
bölümünü birineilikle bitirdi.
Kariyer çalışmalarını önce Gürcü
piyanist ve egitmen Alissa Kazeradze
ve daha sonra da Marina Ambokadze
ile sürdüren Arın Karamürsel,
yurtiçinde ve Ingiltere, Fransa,
Polanya, Hollanda, Lüksemburg,
!sviçre, Finlandiya, Rusya, Küba,
Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri,
Orta Dogu ülkeleri, Çin ve
Japonya'da resitaller ve orkestralar
eşliginde konserler verdi. Arın
Karamürsel Istanbul Devlet Senfoni
Orkestrası solistidir.
•

• Arın Karamürsel started to play the

piano at early ages and later she studied
with Prof. Ferdi Statzer at the İstanbul
Municipal Conservatory (the former
İstanbul University State Conservatory)
and performed Mozart's C Minor Piano
Concerto when she was twelve years
old. She graduated fro m the
conservatory with honours in 1 95 8 and
in 1 962 she went to France on a
scholarship and conti nued her studies
with Lucettes Descaves. She gave her
fırst orchestral concert, i n Europe with
the ürehestre Lamoureux. In 1 97 6 she
was adınitred to the Moscow
Conservatory where she worked with
Prof. Milsrein and Behteref for her
Masters degree and graduated with a
fırst prize.
Continuing to work with Georgian
pianists and pedagogues, fırst with

A lissa Kazeradze and later with Marina
Ambokadze, Arın Karamürsel has
given many orchestral concerts and
recitals in Turkey as well as in Britain ,
France, Poland, Holland, Luxembourg,
Switzerland, Fi nland, Russia, Cuba,
Mexico, U n i ted Arab E m i rates, the
Middle East, C h i na and )apan. Arın
Karamürsel is the soloist of the
İstanbul State Symphony Orchestra.

'Haydn: Sonat
Joseph Haydn'ın piyano virtüozu
degil de, piyano çalan bir orkestra
yöneticisi olması eserlerine de
yansımıştır: Sonatlarında çok parlak
virtüoz etkileri ve teknik aşırılıkları
kullanmayıp, gelenege uygun müzik
kaygısı ile ancak bazı süslemelere,
kaprisli oyunlara yer vermesi,
bunların ideal Ev Müzigi olarak
degerlendirilmesine yol açmış,
konser salonlarında yorumuna engel
oluşturmuştur. 1 80 1 'de yayınlanan ve
Anthony van Hoboken'in verdigi
numarayla Hob.SO olarak anılan Do
Majör Sonat, S I ve S2 numaralı diger
iki sonada birlikte Haydn'ın
Londra'ya yaptıgı ikinci yolculukta
yazılmıştır. 1 794'de bestelenen bu üç
sonat da, Haydn'ın Londra'da
nikahında şahitlik yaptıgı usta piyanist
Teresa de Janson'a (Bartolezzi) ithaf
edilmiştir. Onun en büyük sonatları
sayılan bu üç sonatta Mozart ve
Beethoven'in etkileri de sezilir.
(Beethoven, Mozart'ın tüm kariyerini
izleyen Haydn'a Op.2 ilk üç sonatını
ithaf etmişti.) "Pianoforte için Grand
Sonata" başlıgını taşıyan Do Majör
Sonat, Haydn'ın bu konudaki kişisel
çözümünün, merakının da güzel bir
örnegidir.
1 . Bölüm (AIIegro) tek temalı sonat
formu üzerine bir çalışma gibidir.
Eserin bu en uzun ve ilgi çekici
bölümüne tümüyle egemen olan, yay
gibi gergin ve kesik (staccato) üç
nota ile başlayan ana tema başka
müzikal düşüneeye izin vermez;
yorulmak bilmeyen gelişmelerle
pekçok degişime ugrar. Altı ölçüden
oluşan bu tema -bölümün 200
ölçülük uzunlugunda- SO kez daha
büyümüş, bazı müzik
eleştirmenlerinin de belirttigi gibi,
Beethoven'i anımsatan gizemli ve
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büyük armonik gelişmelerle de
düşünülebilen her kılıkta
görülmüştür... Klasik sonat şemasına
göre iki hızlı bölüm arasında yer alan
agır 2. Bölüm (Adagio) yine majör, Fa
majör tondadır. Saf güzelligiyle,
hüzünlü tondaki ve oktavlarla çalınan
bölmeleriyle dikkat çeker... Çok
neşeli (AIIegro molto) tempodaki 3 .
Bölüm ise sanki bir Beethoven
Scherzo'su havasında, kurallarla alay
eden bir canlılıktadır. (Süre 1 7')

Beethoven: Sonat
Beethoven'in yaşamında ve
bestelerinde piyano en önemli yeri
tutar. Beethoven daha gençliginde
dogaçlama çalışı ile Mozart'ı
etkilemiş; güçlü ve anlamlı tuşesi ile,
bazan da şiddeti ile Viyanalı
dinleyicileri şaşırtarak büyülemişti. ..
Mozart'tan ancak 1 4 yaş daha genç
olmasına karşın piyano sonatları ile
degişik, yeni bir müzik çagı açan
Beethoven, bu alanda 32 eser vermiş
ve onlara en gizli ve derin
düşüncelerini emanet etmiştir.
Beethoven'in çalgısı ile ilişkisi
yönünden bu sonadar da üç gelişim
safhası gösterir: llkinde, erken
dönemde dogal, canlı bir çoşku
vardır; oda müzigi havası egemendir.
Orta dönemde parlaklık, konsertant
etki ön plana geçer gibidir; piyanistin
daha etkili olabilmesi, hatta virtüoz
bir yorum sergilernesi gerekir. Bu
dönemde Waldstein Sonatı'nın,
büyük konçertoların çagı da gelmiştir.
Son dönem ise, sagırlıgı nedeniyle dış
dünyadan uzaklaşmasını, piyanoyu
kendi yalnızlık hülyalarına ve
deneylerine ayırışını yansıtır.
Beethoven'in 1 820-22 yıllarında
-kendi deyimiyle- bir çırpıda
yazıverdigi son üç sonatı (Op. l 09,
1 1 O ve 1 1 1 ), Missa Solemnis ile aynı
zamanda bestelenmiştir. Her üç
sonatta da bir iç ilişki vardır ve
bitişleri yeni bir anlayışla ele
alınmıştır. Bu bitişler, esere gerçek
bir son havası da vermez. Özellikle
son Do Minör No.32 Sonat'ın
bitişinde sessizlik egemendir. Bu da
iki kat etki yapar: Piyano sonatları
dizisinin son tanımlaması ve sagırlıgın
bir prelüdü olarak bu sonatı
oluşturan iki bölüm ise, tez ve antitez

gibi dururlar. Bu konuyu pekçok ünlü
müzikçi de araştırmıştır. Ünlü
piyanist ve orkesta şefi, Wagner'in
damadı Hans von Bülow ( 1 830-94)
bunu, Budizm'indeki "varlıkların
göçü" anlamına gelen Samsara ile, bir
bedenden digerine geçerek çeşitli
varlıklar halinde yaşamaktan kurtulup
en yüksek mertebeye, Nirvana katına
ulaşması olarak tanımlar. Büyük
piyanist Edwin Fischer ( 1 886- 1 960)
ise bu iki bölümü Dünyevi ve Uhrevi
olarak niteler. Liszt ve Moscheles'in
ögrencisi olan piyanist ve Beethoven
hayranı, müzik yazarı Wilhelm von
Lenz ( 1 809-83) ise sonatın ilk
bölümünün gerçek dünya, ikinci
bölümün mistik dünya oldugunu
yazar...
1 882 yılının ilkbaharında tamamlandıgı
sanılan Do Minör Piyano Sonatı
No.32, Avusturya Arşidükü
Rudolph'a ithaf edilmiştir. Nota
basımı ise, Schlesinger tarafından daha
parlak dizgi elde edilebilmek için
Paris'e gönderilmiş, ancak örnek
çeşitli düzeltmelere karşın dogru
gelmeyince, mecburen yine Berlin'de
karar kılınmış ve orada yayınlanmıştır.
1 823 Londra baskısında ise, Madam
Antonie Brentano'ya ithaf edildigi
yazılan sonatın, aynı yılın Haziran
ayındaki, Beethoven'in tekrar elden
geçirdigi baskısı Arşidük Rudolph'un
adını taşıyordu. Missa Solemnis'i de
ona ithaf eden Beethoven'in bu son
sonatı, ünlü bestecinin piyanoya
vedası olmamakla birlikte, onu
izleyenler tarafından alınıp
geliştirilecek bir örnek olamayacak
şekilde ruhunun derinligini açtıgı bir
mirastı ve bunun için de en sevdigi
tonaliteyi, Do minörü seçmişti.
Hemen eserin ana karakterini
belirleyen kısa ve görkemli
(Maestoso) giriş, 4/4'1ük ölçüde, Do
minör tonda, daha ilk notalarla
karanlık ve korkutucu büyüklügü
yansıtır. Burada ayrıca, tüm sonatın
çekirdek teması da sunulur.
Baslardaki kaderci sıçrayışla keskin,
çifte noktalı ritmde, forte-piano
(güçlü-hafif) arası degişen dinamikligi
ile bu motif üç degişik biçimde
tekrarlanır. Ritmin dramatikligi,
keskin uyumsuzluklardan
(Dissonons'lardan) sonra ana tema
hazırlanırken -tehdit eden bir
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gökgürültüsü gibi- bas Sol notasıyla
başlatılan bir Koral ve hafifçe giren
triller buna yol açar. Birinci bölümün
hızlı, parlak ve tutkulu (AIIegro con
brio ed appassionato) kısmına
geçilmiştir. Güçlü bir yükselişle
Beethoven'in en vahşi, en fırtına gibi
bölümlerinden biri başlar. Etkileyici
bir nabız vuruşu ile, insanın içine
işleyen, zorlayan bir melodik yapıdaki
ana temayı Beethoven yıllar önce
bulmuş ve not defterine kaydetmişti;
şimdi de sıra geldigine karar vererek
tüm bölüme egemen olacak şekilde
sergiler. Öyle ki her ölçüde temanın
gücü giderek artarken hiçbir şey ona
karşı koyamaz; sanki Maestoso
girişteki motifin varyasyonlarıymış gibi
gelişir. Bu motifin Do, Mi bemol, Si
notaları bir Füg unsuru olarak doruk
noktasına ulaşır. Sag elin birkaç
oktavlık sıçrayışıyla vurulan Do diyez
sesi bir ışık gibi aydınlatır ve çekingen
oldugu kadar, kavrayıcı nitelikteki yan
tema, La bemol majör tonda parlar.
Ancak bu parlaklık da kısa sürer:
Sanki bulutlar arasında güneş azıcık
kendini göstermiştir. Hemen 16'1ık
notaların vahşi saldırısı başlar; ana
tema yine güçlü, kudretli oktavlarla
belirir, yükselerek ilk kısmı, La bemol
majörde kapatır. Bir tek akor vuruşu
ile geçilen Sol minör tonu ise
geliştirimi (Developpement) başlatır;
ana tema dört oktavlı, gizemli şekilde
sunulur ve bir fugato ile çabucak
hedefe, tekrara (reprise'e) yönelerek
yan tema ile kaynaşır. Coda'da ise
ikinci bölüme geçiş hazırlanmaktadır:
Çekiş vuruşu gibi tmlayan bir dizi
akordan sonra fırtına diner; yalnızca
baslarda huzursuz 16'1ık notalar
duyulur ve saf bir Do majör
armonide savaş, -birinci bölüm- sona
ermiş, sükunete başlangıç ilan
edilmiştir...
2. Bölüm küçük Arya (Arietta)
başligını taşır. 9/ 1 6'1ık ölçüde, "agır
tempoda, çok sade ve ezgisel"
(Adagio molto semplice e cantabile)
tanımıyla başlayan varyasyonlar
bölümü, sakin havası, tanrısal
sükuneti, tutkusuzca akıp giden
melodik yapısıyla bir huzur harikası
olarak nitelendirilir. Aydınlık Do
majördeki ezginin zarif gümüş tınısı,
baslardaki gölgeli ve dört sesli eşlikte
yükselir: Önümüzde geniş ve mistik

uzaklıklar açılmış, acılar dinmiştir. Iki
kez tekrar edilen bu sekiz ölçülük
müzigin girişindeki motifin rolü, -tüm
bölüm boyunca- önem kazanacak,
ritmi egemen olacaktır. Ünlü yazar
Thomas Mann'ın tanımıyla "Kendi
barışsever masumlugu ile hiçbir
şekilde macera ve kadere hazır
degilmiş gibi gözüken ... " tema ritmik,
armonik, kontrpuan bakımlardan
degişimlere ugrar. 1 . Varyasyon bu
motifi hemen temel olarak alır, tüm
melodinin sona kadar duyulmasını
saglar; sol elde belirlenen armonik
unsur ise diger varyasyonlar için
karakteristik olacaktır. 6/ 1 6'1ık
ölçüdeki 2. Varyasyanda ise tema
3/ 1 6'1ık iki mezürde yer alır ve
üçüncü ölçüden itibaren melodi
baslardan tizlere dogru işlenir.
Buraya kadar müzik zarif ve sakindir.
3. Varyasyon ise, öncekilere karşıtlık
oluşturucu güçlü (forte) tınıyla,
keskin vurgularla, hareketin iki katı
( 1 2/32'1ik ölçüde) hızlanmasıyla
degişen başlangıç motifini her iki elin
karşıt hareketiyle yorumlamak da
büyük enerji gerektirir; melodi ise
sag elin figürlerinde ortaya çıkar.
Avusturyalı müzik yazarı Heinrich
Schenker'in ( 1 868- 1 935) "Müzikli bir
samanyolu" şeklinde şiirsel olarak
tanımladıgı 4. Varyasyon ise Çifte
Varyasyon'dur: Temanın tekrarı yeni
bir degişime yol açar. Yumuşak
akorlarla baslarda -uzaktan duyulan
çan sesleri gibi- başlar ve melodiyi,
bir zincirin halkaları gibi gelişen 32'1ik
triyolelerle süsleyerek aydınlık
doruga ulaştırır. 4. ve 5. Varyasyonlar
arasında kadans biçiminde bir ara
müzigi yer alır: Önce ana motif
belirir, sonra da uzun trilllerle Mi
bemol majöre kaçan, birbirinden
dört-beş oktav uzaktaki iki sesli parti
ile, belki de yalnızlıgı simgeler. Do
majör tonalitenin belirişi ile 5.
Varyasyon başlar. Melodi berrak ve
ışıklı şekilde, başı boş bırakılmış gibi
ilahi yüksekliklerde süzülür; orkestral
bir akorla bölümün zirvesine, zafer
kazanmanın gönül rahatlıgı içinde
ulaşır. Bunu izleyen gizemli, hafif,
trillerle gerçekleşen melodi bir veda
havasındadır; aydınlık yükseklerden
baslara -uzak bir çagrı gibi tmlayarak
düşer ve çözülen bir Do majör akor
içinde hafifçe yok olur. Ancak bunu

izleyen sessizligin, bu kaybolan
tınıdan çok daha önemli oldugunu
içimizde hissederiz... (Süre 3 1 ')

Chopin: Balad
Eski ltalya ve Fransa'da dansa eşlik
olmak üzere yazılan şarkı müzigine
"dans edilen" anlamına Baliata adı
verilmişti. Ingiltere'de de dans
türündeki şarkılara Ballad denilmişti.
Aslında, şairlerin efsane tarzında
yazdıkları şiirler olan bu tür, ilk önce
Chopin tarafından enstrümantal
olarak kullanılmıştır. Schumann'ın
yazdıgına göre de Chopin, besteledigi
dört Balad'ta da, arkadaşı Polonyalı
şair Adam Mickiewicz'den
esinlenmiştir.
Chopin'in Balad'ları, bestecinin
çagdaşları tarafından ona has bir tür
olarak kabul edilmiş ve çok ender
taklid edilmiştir. Lied, rondo, sonat ve
varyasyon formlarının destansı ve
dramatik unsurlada işlenmesiyle
yaratılan Chopin Balad'larında,
Polonya ve Litvanya efsanelerinden
esinlenilmiştir. Schumann'ın "en vahşi
ve kendine has bir kompozisyon"
olarak nitelendirdigi No. l Balad'ı
Chopin 20 yaşındayken bestelemiştir.
Eser agır bir girişle başlar, oktavlarla
gelişen bu Largo, bir resitatif ile tatlı
bir melankoli ile yüklü bir ezgiye
baglanır. Moderato tempodaki bu ezgi
Litvanyalı ulusal kahraman Conrad
Wallenrod'un büyük acılardan sonra
trajik biçimde son bulan yaşamını
canlandırır. Hüzünlü ana tema bir
süre sonra heyecanlı pasajlada lirik
bir fikir halinde önce kararsızca
beliren ikinci temaya dönüşür. Presto
con fuoco'da, bu trajik sonu belirten
anlardan sonra ana tema tekrar
hatırlanır. Eser sert ve etkili vuruşlu
oktavlarla son bulur. (Süre 9')

Erkin: Duyuşlar'dan
1 4 Mart 1 906' da Istanbul' da,
Bakırköy'de dogan ve ilk müzik
derslerini piyano çalan annesinden
alan·uıvi Cemal Erkin, yedi yaşında
Adolfi'nin ögrencisi olmuş,
Galatasaray Lisesi'ni de bitirdikten
sonra, 1 925'de devletin açtıgı sınavı
kazanarak müzik egitimi için Paris' e
gitmiştir. Önce Paris
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Konservatuvarı'nda Jean ve Noel
Gallon'un ögrencisi olan, sonra da
1 929'da Ecole Normale de
Musique'de Nadia Boulanger ile
kompozisyon çalışan Erkin, 1 930'da
Türkiye'ye dönünce Musiki Muallim
Mektebi'ne armoni ve piyano
ögretmeni olarak atanmış, 1 936'da
Devlet Konservatuvarı kurulunca
piyano bölümünün başına getirilmiştir.
1 5 Eylül 1 972'deki ölümüne kadar da
bu görevini sürdüren Erkin ilk beste
denemelerine ögretmenligiyle birlikte
başlamış, daha çok piyanoyu ön
planda düşünmüştür. Onun piyano
için yazdıgı ilk önemli eseri 1 93 1 'deki
Beş Damla'dır. Ondan sonra 1 936'da
piyano bölümü başkanı olunca bu
çalgıya daha da çok önem vermiş,
1 93 7'de 1 8 parçalık bir dizi yazmıştır.
Ancak bunlardan kolay olanları
ayırarak "Çocuklar için Yedi Kolay
Parça" adını koymuş, geri kalan 1 1
parçayı da "Duyuşlar-Küçükler ve
Büyükler için 1 1 Piyano Parçası"
başligında toplamıştır. 1 937 MayısTemmuz ayları arasında tamamlanan
Duyuşlar, halk huzurunda ilk kez 1 7
Nisan 1 947'de Ankara Halkevi'nde
beseecinin eşi Ferhunde Erkin
tarafından seslendirilmiştir. Herbiri
ayrı bir güzellige sahip bu bir-iki
dakikalık zarif ve zevkli parçaların
oluşturdugu Duyuşlar'dan, bu
programda altı tanesi seslendirilecek:
1 . Oyun (AIIegro vivo), 2. Küçük
Çoban (Andante), 3. Dere (AIIegro
vivo), 4. Kagnı (AIIegro vivo), 7. Şaka
(Vivace) ve son olarak da 1 1 . Zeybek
Havası (AIIegro moderato).

Rahmaninof" Prelüdler
1 2 yaşında Moskova Konservatuvarı'nda,
akrabası olan ve Liszt gelenegini
sürdüren Aleksander Sileti'den ders
alan Sergei Rahmaninof 1 893'de
Rusya'dan ayrılarak konserler vermiş
ve 20. yüzyılın ilk yarısında, çagının en
büyük virtüozlarından biri olarak ün
kazanmıştır. Bunda Rahmaninofun
her türlü zorlugu alışılmamış bir
kolaylıkla yenmesinin ve olaganüstü
tını ve sonorite mükemmelliginin
büyük etkisi vardı. Rahmaninof da
önce Bach'ın, sonra da Chepin'in
yaptıgı gibi klavyeli çalgı, piyano için
24 Prelüd bestelemiştir. Bunlar da

-biri dışında- Op.23 ve Op.32
Prelüdler'den oluşur. Ancak bu 24
Prelüd'ün ilki, 1 892'de yazdıgı No.3
Do Diyez Minör Prelüd'ün ünü,
kendinden önce dünyanın her
köşesine ulaşmıştı: Dörtlü ve beşli
aralıklı akorlarla duyurulan agıtsal
ezgiyi, müzikseverler -eski Rusya'nın
acılarını, melankolisini yansıttıgını
belirterek- zevkle dinliyordu.
Rahmaninofun yayın hakkını 20
dolara sattıgı bu Prelüd yayıncısına bir
servet kazandırdıgı gibi, Op.23 ve
Op.32 Prelüdler'in gölgede kalmasına
da neden olmuştur. Beseecinin 23
yıllık bir süre içinde yazdıgı 24 Prelüd
ise, stil ve havası bakımından
birbirinden oldukça farklıdır: Büyük
veya küçük, zarif ve ilkel, şakacı veya
trajik, basit veya zor yapıdadır. Ancak
hepsinin ortak bir yanı vardır:
Olaganüstü bir piyano diliyle, büyük
yerumcuların piyanoyu
konuşturdukları dille yazılmışlardır ...
Iki yıl önce bestelenen No.S Sol
Minör Prelüd dışında, Op.23 1 O
Prelüd'ü 1 903 Ocak ayında yazan
Rahmaninof, tümünü aynı yılın Şubat
ayındaki resitalinde çalmış, kendisinin
yalnızca bir tek Prelüd (Op.23 No.2!)
yazdıgını sananları şaşırtmıştı. Ama
eleştirmenler yine de, Sileti'ye ithaf
edilen bu prelüdlerin iyi oldugunu,
ancak Op.3 Prelüd'ün Avrupa'daki
ününe ulaşamıyacagını yazıyorlardı ...
Chepin'in prelüdlerinden iki-üç kez
daha uzun olan, ancak büyüleyici bir
tını zenginligine sahip bu
mücevherlerin bazıları özellikle
zordur: Agırca (Andante) tempodaki,
Mi Bemol Majör Prelüd No.6 ise tatlı
havası, melodik çekiciligi ile
seçkinleşirken, sesin dengeli olmasına
ve çok ustalıklı pedal kullanımına
dikkati gerektirir ... Prelüd No.S,
4/4'1ük ölçüde, Sol minör tonda ve
marş stilindeki (Alla Marcia) temposu
ile dizinin en popüler olanıdır;
yinelenen geniş çaplı akorlarla
renklenir. Ortadaki Trio bölmesinin
daha agır tempodaki özlemli havası
ise kentrast oluşturur... 3/4'1ük
ölçüde, Re majör tondaki, agırca
(Andante) tempodaki Prelüd No.4 ise
bu dizinin en uzunudur (6') ... Do
minör tondaki, 4/4'1ük ölçüdeki neşeli
(AIIegro) tempodaki Prelüd No.?
zarif bir çekiciliktedir... Si bemol

majör tondaki, 4/4'1ük ölçüdeki
Prelüd No.2 ise görkemli ve agır
(Maestoso) temposuna karşın, parlak
ve güzel tınısı yanında, küçük elli
piyanistler için oldukça zorluklar
içerir. Chepin'in Op. l O No.2 Ihtilal
Etüdü'nü anımsatan piyanonun yogun
dinamigi, geniş arpejleri, başlangıç ve
sondaki şiddetli ritmik bölümler ve
buna karşıtlık oluşturan lirik orta
bölme ile seçkinleşir...
(Toplam Süre 1 7')

Rahmaninof"
Moments Musicaux No.4
6 1 Piyano parçası yazmış olan
Rahmaninof 1 896' da, Op. l 6 olarak
altı parça bestelemiştir. Bunlarda, 1 9
yüzyılda moda olan, kısa ve romantik
yapıdaki eseriere verilen Moments
Musicaux (Müzik Anları) adını ve bu
türün büyük yaratıcısı Franz
Schubert'i örnek almıştır. Ancak bir
tını ideali arayan besteci, burada biraz da olsa- kendini tekrarlamaktan
uzaklaşamamıştır. Bunlardan No.4 Mi
Minör tonda olanı ise, çok hızlı ve
heyecanlı (Presto agitato) temposu
ile, dizinin en parlak ve etkileyici
parçasıdır.
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BBC S E N F O N I ORKESTRA VE KOROSU
BBC SYMPHONY ORCHESTRA AND CHORUS
LEONARD SLATKIN, şef conducror
JEAN RIGBY, mezzo-soprano (Melek The An gel )
JOHN ALER, tenor (Gerontius, Gerontius'un Ruhu
ALAN OPIE, bariton

baritone

(Rahip, Ölüm Mele�i

Gerontius, The Soul of Gerone i us)
The Priest, The Angel of Agony)

STEPHEN JACKSON, koro şefi chorus

master

Edward Elgar ( 1 85 7- 1 934)
Gerontius'un Düşü Dream of Gerone i us
(Sözler: Kardinal Newman Words by Cardinal Newman)
1. Bölüm Part I
Preliid 1 Prelude
Jesu, Maria - 1 am near to death (Gerontius)
So pray for me . . . Kyrie eleison . . . Holy Mary, pray for him

(Gerontius, küçük koro, koro Geronrius, semi-chorus, chorus)

Rouse thee, my faintinl( soul (Gerontius, koro Geronrius, chorus)
Sanct11s forti.r, Sanetr/S Deus (Gerontius)
1 can no more (Gerontius, koro, küçük koro Geronrius, chorus, semi-chorus)
Proficiscere, aninıa Christiana (Rahip, koro, küçük koro Priesı, chorus, semi-chorus)

ll. Bölüm Part I I
Preliid 1 Prelude
1 wenl to sleep (Gerontius'un Ruhu Soul of Geronrius)
A nather marvel . . . My work is done (Ruh, Melek Soul, Angel)
lt is a member of lhat family (Ruh, Melek Soul, Angel )
B111 hark! . . . Low-born clods of brute earth (Ruh, Melek, koro Sou l , Angel, chorus)
Dispossessed, aside thrust (koro chorus)
I see not thosefa/se spirits (Ruh, Melek Sou l , Angel )
There was a nıortal. . . Praise to the Holiest
(Melek, küçük koro, koro, Ruh Angel, semi-chorus, chorus, Soul )

Bul Hark! a grand mysterious harmony (Ruh, Melek, koro Sou l , Angel, chorus)
Thy judf!.enıent now is near (Melek, Ruh Angel, Soul )
)esu! by that shuddering dread

(Ölüm Melegi, Ruh, küçük koro, koro Angel of ıhe Agony, Soul, semi-chorus, chorus)

Praise lo His name! . . . Take me away (Melek, Ruh, koro Angel, Sou l , chorus)
Sofly and gently (Melek, koro, küçük koro Angel, chorus, semi-chorus)

1 .7. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7 .00 pm

Bu konser THE BRITISH COUNCIL 'in ijbirli!,i ile diizenlenmiırir.
This concerı has been realised in cooperaıion wiıh THE BRITISH COUNCIL.

LEONARD SLATKIN
Leonard Slatkin müzisyen bir
ailenin o�lu olarak .l_os Angeles'de
do�du. Şef ve kemancı olan babası
Felix Slatkin ile viyolonselci annesi
Eleanor Slatkin, Hollywood Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü'nün kurucu
üyeleriydi. Müzik kariyerine piyano ile
başlayan Slatkin ilk şeflik derslerini
babasından aldı; e�itimini daha sonra
Aspen'de Walter Susskind ve
Juilliard'ta Jean Morel ile sürdürdü.
Şeflik kariyerine Carnegie Hall'da
New York Gençlik Senfoni
Orkestrası'nı yöneterek başladı.
Uluslararası planda seçkin bir şef
olarak tanınan Leonard Slatkin
1 996/97 sezonu başında Washington
Ulusal Senfoni Orkestrası'nın Müzik
Direktörlü�ü görevini üstlendi.
Avrupa, Kuzey Amerika, Uzak Do�u
ve Avustralya'da verdi�i
konserlerdeki yaratıcı programları ve
övgü toplayan klasik, romantik ve 20.
yüzyıl repertuarının yorumlarıyla
dikkat çekti.
Leonard Slatkin, 1 8 yıldır Müzik
Direktörlü�ü'nü yaptı�ı ve halen
onursal şefi oldu�u St. Louis Senfoni
Orkestrası ile Kuzey Amerika'daki
yo�un konserlerinin yanısıra Avrupa
ve Uzak Do�u'ya beş büyük turne
gerçekleştirdi. Ulusal Senfoni ile ilk
Avrupa turnesine 1 997 �ustös'unda
çıkacak olan Slatkin aynı zamanda,
Cleveland Orkestrası'nın düzenledi�i
•
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Blossom Festivali'nin de 1 992'den bu
yana direktörlüitünü yapmakta; her
sezon New York Filarmoni ve
Japonya'da NHK Senfoni Orkestrası
ile konserler vermektedir. Sık sık
Avrupa'ya gelen Leonard Slatkin, son
dönemlerde aralarında Berlin ve
Münih Filarmoni, Bavyera Radyo
Orkestrası, Köln Radyo, Leipzig
Gewandhaus, Paris Orkestrası,
Fransız Ulusal Orkestrası, Viyana
Senfoni, Concertgebouw, Çek
Filarmoni, Philharmonia ve BBC
Senfoni gibi birçok topluluitu yönetti.
1 994'de Londra'da düzenlenen, klasik
müzikten caza kadar geniş bir
repertuarı içeren ve seçkin Amerikan
filmlerinin de gösterildiiti Amerikan
Festivali'nin Sanat Yönetmenliiti'ni
üstlendi.
Leonard Slatkin opera şefi olarak da
büyük ün kazandı. 1 985'de Stuttgart
Operası'nda Massenet'nin Werther
operasının yeni bir prodüksiyonuyla
Avrupa'daki ilk çıkışını yaptı. Daha
sonra Viyana Devlet Operası'nda
Turandot ve Altın Batının Kızı'nı,
Hamburg'ta da Tosca'yı yönetti. New
York Metropolitan'da ilk yönettiiti
opera Altın Batının Kızı oldu ( 1 99 1 )
ve bunu Chicago Lirik Operası'ndaki
Sihirli Flüt, Salome, Elektra ve John
Corigliano'nun Versailles Hayaletleri
izledi. Slatkin ilerde Placido
Demingo'nun rol alacaitı Otello'yu
Washington Operası'nda, Samson ve
Dalila'yı da Metropolitan Operası'nda
yönetecektir.
Leonard Slatkin'in yaptıitı birçok
kayıtlardan üçü Grammy Ödülü'nü
kazandı, SO'si de bu ödüle aday
gösterildi. Saint Louis Senfoni
Orkestrası'yla Haydn ve Schubert'ten
Bartok ve Şostakoviç'e uzanan geniş
bir repertuarın yanısıra Amerikalı
bestecilerin 1 O eserinin kaydını yaptı.
Ayrıca Philarmonia Orkestrası,
Londra Senfoni, Bavyera Radyo
Orkestrası ile diskler doldurdu;
Bavyera Radyo Orkestrası ile Altın
Batının Kızı ve Rom eo ve Jülyet
operalarının kaydını gerçekleştirdi.

String Quartet. After beginning his

European opera debut with a new

musical career on the piano, he fi rst

production of Massenet's Werther for

studied conducting with his father,

Stuttgart Opera, followed by Turandot

continuing with Walter Susskind at

and La Fanciulla del West with Vienna

Aspen and Jean Morel at J uill iard. He

State Opera and Tosca in Hamburg. He

made his debut conducting the Youth

made his debut at the New York

Symphony ürehescra of New York at

Metropolitan Opera in 1 99 1

Carnegie Hall. l n ternationally

conducting a new production of La

recognised as a conductor of the highest

Fanc iulla. For the Lyric Opera of

stature, Leonard Slatkin assumed the

Chicago he has conducted The Magic

position of Music Director of the

Flute, Sal ome, Elektra and John

National Symphony Orchestra,

Corigliano's Ghosts of Versailles. His

Washington DC at the beginning of

fu ture plans include rwo operas with

ı 996/97 season. His performances

Placido Domingo: Otello at the

throughout Europe, North America,

Washington Opera and Samson et

the Far East and Australia have been

Dalila at the Metropolitan Opera.

distinguished by imaginative

Leonard Slatkin's numerous recordings

programıning and highly praised

have been recognised with three

interpretations of classical, romantic

Grammy awards and 50 Grammy

and 20th century repertoire.

nominacions. His recordings with che

Leonard Slatkin has been Music

Saint Louis Symphony Ürehescra range

Director of the Saint Louis Symphony

from che music of Haydn and Schubert

Ürehescra for the past ı8 years and now

ro Bartok and Shoscakovich and also

became i ts Conductor Laureate. He has
toured extensively w i th them in North

include ı o of works by American

composers. He has also recorded wich

America, as well as making five

che Phil harmonia Orchestra, London

triumphant tours to Europe and the Far

Symphony and Bayeriseher Rundfunk

East. He will make his first European

ürehester with whom he also recorded

tour w i th the National Symphony

the operas La Fanciulla and Romeo and

Ürehescra in au tu mn ı 997 . Slatkin has

Juliec.

also been Festival Director of The
Cleveland Orchestra's Blossom Festival
si nce ı 992. In addition to these
commi tments, he gives several concerts
each season w i th the New York
Philharmonic and appears regularly i n
Japan w i t h t h e N H K Symphony
Orchestra. During regular visits to
Europe, Leonard Slatkin has built up a
strong relationship with several major
orchestras such as the Berlin
Philharmonic, Munich Philharmonic,
Bayeriseher Rundfunk, Cologne Radio,
Leipzig Gewandhaus, Ürehestre de
Paris, the ürehestre National de
France, the Vienna Symphony, the
Royal Concertgebouw ürehescra
Amsterdam, Czech Philharmonic,
Philharmonia and the BBC Symphony
Orchestra. I n ı 994 he was Artistic
Director of the American Festival at
London which i nvolved concerts
ranging from classical music to jazz, as

• Leonard Slatkin was born in Los

well as a series of seleec i ve American

Angeles i n to a family of musicians. H i s

films.

parents, conductor-violinist Felix

Leonard Slatkin has also achieved

Slatkin and eellist Eleanor Slatkin, were

widespread acclaim as an opera

founding members of the Hollywood

conductor. In ı 985 he made his

J EAN RIGBY
Jean Rigby Birmingham Müzik
Okulu'nda eititim gördü ve daha
sonra, öitrenimini hala sürdürdüitü
Patricia Clark ile Kraliyet Müzik
Akademisi'nde devam etti. Ulusal
Opera Stüdyo'sunda bir yıllık
eititimden sonra Penelope (Uiysses'in
Dönüşü), Ursula (Beatrice ve
Benedict), Jocasta (Oedipius Rex),
Amastris (Zerzes), Marika (Boris
Godunov), Octavian (Güllü Şövalye),
•

Lucretia (Rape of Lucretia) ve
Dorabella (Cosi fan Tutte) gibi birçok
rolü yorumladıgı Ingiliz Ulusal
Operası'na katıldı. 1 983'de Tebaldo
(Don Carlos) rolüyle Covent
Garden'da ilk kez sahneye çıktı; bunu
lskoç Operası'nda Carmen,
Glyndebourne Festival Operası'nda
Mercedes (Carmen) ile Nancy
(Aibert Herring) ve 1 992 Buxton
Festivali'nde lsabella (Cezayir'de bir
ltalyan Kızı) izledi. BBC Televizyonu
için Dorabella'nın (Cosi fan Tutte)
kaydını yaptı, The Rape of Lucreta'nın
başrolünü Channel 4 ve video
kaydında söyledi.
Aynı zamanda aranılan bir konser
yorumcusu olan Jean Rigby, aralarında
Prokofıefin Aleksandr Nevski'si ve
Malıler'in 2. Senfoni'si dahil birçok
eserle, devamlı olarak Promenade
konserlerine katılmaktadır. Rigby'nin
1 995/96 sezonunda katıldıgı önemli
etkinlikleri arasında Philharmonia
Orkestrası ve Kurt Sanderiing ile
Beethoven'in 9. Senfoni'si, Ingiliz
Ulusal Operası'nda Sevil Serberi'nde
Rosina rolü, Malıler'in 3. Senfoni'si,
Salzburg'da Trevor Pinnock ve
English Concert ile Haydn'ın
Paukenmesse'si, Köln'de
Gerontius'un Düşü, Nash Toplulugu
ile Britten'in Phaedra ve
Canticles'ının kaydı, yine Nash
Toplulugu'yla Michael Berkeley'in
eserlerinin ilk seslendirilişi, BBC
Senfoni ile Orfeus'un Maskesi ile
Rückert Liedleri ve Proms'da Elijah
yeraldı. 1 996/97 döneminde yapacagı
çalışmalar arasında Seattle
Operası'nda (ABD) Charlotte
(Werther) rolü, Roger Norrington
yönetiminde Hamburg'da L'Enfance
du Christ, Boston Filarmoni ve
Philharmonia ile Malıler'in
2. Senfoni'si, Haitink ve Londra
Filarmoni ile Bruckner'in Te Deum'u
ve Glyndebourne Festival
Operası'nda lrene (Theodora) ve
Genevieve (Pelleas et Melisande)
rolleri bulunuyor.
• Jean Rigby srudied at che

Bi rmingham School of Music and rhen
with Parricia Clark at Royal Academy

of Music, wirh whom she conrinues to
work. Afrer a year of study at che
National Opera Studio, she joi ned
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English National Opera, where she
sang many roles including Penelope
(The Return of Ulysses), Ursula
(Bearrice and Benedict), Jocasta
(Oedipius Rex), Amasrris (Xerxes),
Marika (Boris Godunov), Octavian (Der
Rosenkavalier), Lucretia (Rape of
Lucretia) and Dorabella (Cosi fan
Tutte). In 1 983 she made her Covenr
Garden debut as Tebaldo (Don Carlos)
and also sang Carmen for Scottish
Opera, Mercedes (Carmen) and Nancy
(Alberr Herring) for Glyndebourne
Festival Opera and lsabella (L'Italiana
i n Algeri) at the 1 992 Buxton Festival.
She has recorded the role of Dorabella
(Cosi fan Tutte) for BBC Television and
has sung che ri ele role in The Rape of
Lucreta for Channel

4 and on video.

Jean Rigby is also a soughr-afrer
concerr artise and she s i ngs regularly at
the Promenade concerts including
Prokofıev's Alexander Nevsky and
Mahler's Symphony No. 2 . Her
1 995 /96 engagemenrs included
Beethoven's Symphony No.9 with the
Philharmonia and Kurt Sanderling,
Rosina (Il Barbiere di Siviglia) for
ENO, Mahler's Symphony No. 3 ,
Haydn's Paukenmesse w i th Trevor
Pinnok and the English Concert i n
Salzburg, The Dream o f Geronrius i n
Cologne, recorded Brinen's Phaedra
wirh the Nash Ensemble and Bricten's
Canricles, the world premiere of a cycle
by Michael Berkeley with the Nash
Ensemble, Mask of Orpheus and
Mahler's Ruckerr Lieder with the BBC
Symphony Orchesrra, and Eli jah at the
Proms. 1 996/97 acrivi ri es include
Charlotte (Werrher) wirh the Seatele
Opera (USA), L'Enfance du Christ in
Hamburg w i ch Roger Norrington,
Malıler No.3 with the Bosron
Phi lharmonic and che Philharmonia,
Bruckner's Te Deum with the LPO
conducred by Haitink, and Irene
(Theodora) and Genevieve (Pelleas et
Melisande) for Glyndebourne Festival
Opera.

JOHN ALER
• Uluslararası alanda aranılan lirik
tenodardan biri olan John Aler,
Baltimore'da dogdu. Washington
DC'deki Katolik Üniversitesi'nden
sonra Juilliard Okulu'nda müzik

egitimi gördü. Krallık Operası,
Covent Garden, Alman Operası
Berlin, Viyana Devlet Operası,
Bavyera Devlet Operası, Salzburg
Festivali, Hamburg, Cenevre, Madrid,
Lyon ve Brüksel operalarının yanısıra
ABD'de New York Şehir Operası, St.
Louis, Santa Fe, Washington DC ve
Baltimore operalarında sahneye çıktı.
Mükemmel bir solist olarak da
tanınan Aler, ABD'de sık sık New
York Filarmoni, Cleveland ve
Philadelphia Orkestraları ile Boston,
Chicago ve Los Angeles Senfoni gibi
orkestralarla konserler vermektedir.
Avrupa'da ise Berlin Filarmoni,
Leipzig Gewandhaus, Fransız Ulusal
Orkestrası, BBC Senfoni ve Londra
Sinfonietta eşliginde söyleyen Aler'in
beraber çalıştıgı şefler arasında
Barenboim, Dutoit, Gardiner,
Leinsdorf, Masur, Mehta, Norrington,
Ozawa, Rattle, Salonen, Slatkin ve
Zinman gibi ünlü isimler bulunuyor.
1 996/97 sezonuna Köln'de James
Conlon yönetiminde Gürzenich
Orkestrası ile Usta Şarkıcılar'daki
David rolüyle başlayan John Aler,
ardından Richard Hickox ve
Bournemouth Senfoni ile
Gerontius'un Düşü'nde söyledi.
Barenboim yönetiminde Chicago
Senfoni ile Schubert'in bazı
eserlerinde, Maryland Üniversitesi'nin
Haendel Festivali'nde Judas
Maccabeus' da, Tokyo'da Charles
Dutoit'nın yönettigi N H K Senfoni
Orkestrası ile Honegger'in Jeanne
d'Arc au Bucher adlı eserinde,
Leipzig'te düzenlenen ünlü Yeni Yıl
Konserleri'nde Kurt Masur'un
yönettigi Beethoven'in 9. Senfoni'sinde
sahneye çıktı. Lincoln Center Vokal
Serisi kapsamında Alice Tully Hall ve
Philadelphia'da resitaller, Lincoln

Center Oda Müzi�i Toplulu�u'yla
birlikte konser verdi. Ozawa'nın
yönetti�i Boston Senfoni Orkestrası
ile Berlioz'un Orfe'nin Ölümü ile Te
Deum'una, Lopez-Cobos ve
Cincinnati Senfoni ile Bruckner ve
Mendelssohn'un eserlerine, Slatkin'in
yönetimindeki Ulusal Senfoni ile
Berlioz'un Requiem'ine katıldı.
SO'nin üzerinde kayıt gerçekleştiren
John Aler'in son yaptı�ı çalışmalar
arasında "Songs We Forgot to
Remember" (Hatırlamayı
Unuttu�umuz Şarkılar) başlı�ıyla
yayınlanan solo albüm, Glyndebourne
Operası'yla kaydetti�i Şen Dul,
Berlioz'un şarkılarından oluşan bir
koleksiyon, Saint Paul Oda Orkestrası
ile doldurdu�u Stravinsky'nin
Pulcinella ve Renard'ı, Bizet'nin I nci
Avcıları operası bulunmaktadır.
Ayrıca, Little Women (Küçük
Kadınlar) filminde Barbara Hendricks
ile düet yaptı. John Aler, 1 994'de
Grammy Müzik Ödülü alan iki
albümde yer aldı: Bunlardan "En Iyi
Opera Albümü Kaydı Grammy
Ödülü"ne layık görülen ilki nde, John
Nelson yönetimindeki Ingiliz Oda
Orkestrası ile kaydetti�i Haendel'in
Semele operasında Jüpiter' i
yorumladı. "En Iyi Klasik Müzik
Albümü Grammy Ödülü"nü alan
di�er albümde ise Pierre Boulez'in
yönetti�i Chicago Senfoni ile
Bartok'un Tahta Prens ve Cantata
Profana'da yer�aldı. 1 985'de ise
Atlanta Senfoni Orkestrası eşli�inde
doldurdu�u Berlioz'un Requiem'iyle
"En Iyi Klasik Müzik Vokal Solisti
G rammy Ödülü"nü kazanmıştı.
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Fe, Washington DC and Balci more in

Bizec's The Pearl Fishers. John Aler is

the USA. A consummace soloist, he

featured on cwo l 994 Gram my

ofcen performs in America wich such

winn ing recordings: as Jupicer of

orchestras as che New York

Handel's Semele, with the English

Philharmonic, Cleveland and

Chamber ürehescra and John Nelson;

Philadelphia Orchestras, and che

winner of the Grammy Award for Best

Boston, Chicago and Los Angeles

Opera Recording; and Bartok 's The

Symphonies. In Europe, he has sung

Wooden Prince and Cancata Profana,

w i th the Berlin Phil harmonic, Leipzig

with Pierre Boulez and che Chicago

Gewandhaus, Ürehesere National de

Symphony, winner of Best Class i cal

France, che BBC Symphony Ürehescra

Album. In 1 98 5 , he was awarded a

and the London Sinfonetta among

Gram my for Best Classical Vocal

others, with such conductors as

Soloist, for his record ing of Berlioz'

Barenboi m , Dutoit, Gardiner,

Requiem with the Atianca Symphony.

Leinsdorf, Masur, Norrington, Ozawa,
Ractle, Salonen, Slatkin and Zinman, to
name a few.
His 1 996/97 season scarced in Cologne
where he sang the role of David in che
Meistersinger under James Conlon wich.
the Gurzenich Ürehescra followed by
The Dream of Gerontius w i th Richard
H i ckox and che Bournemouch
Symphony Orchescra, Chicago
Symphony under Barenboim in several
Schubert works, and Judas Maccabeus
w ith the Un iversity of Marylan d
Handel Festival. He cravelled to Tokyo
to sing wich che N H K Symphony
under Charles Dutoit in Honegger's
Jeanne d'Arc au Bucher and to Leipzig
to perform in Beechoven's 9th
Symphony under Kurt Masur i n the
famous New Year Concercs. He has
given recitals on the Lincoln Center
Vocal Series in Alice Tully Hall and in
Phi ladelphia, performed wich che
Chamber Music Society of Lincoln
Center. He also appeared wich che
Boston Symphony under Ozawa i n
Berlioz's L a Morc d 'Orphee and Te
Deum as well as works by Bruckner

• A native of Balti more, John Aler
actended Catholic University i n

and Mendelssohn wich the Ci neinnari
Symphony under Lopez-Cobos and che

Washington D C , before going to

Berlioz Requiem w i ch che National

pursue his musical education at the

Symphony under Slackin.

Juilliard School. He has been singled

John Aler has made over 5 0 recordings

out as one of che most acclaimed lyric

and his recent releases include a solo

tenors on che i nternational stage. I n

colleccion enti tled "Songs W e Forgot to

opera h e has performed with most of

Remember", the Glyndebourne Opera

che major companies and opera houses

recording of The Merry Widow, a

in Europe including the Royal Opera

colleccion of songs by Berlioz,

House, Covent Garden , Deutsche Oper

Scravinsky's Pulcinella and Renard

Berli n , Staatsoper Wien, Bayerisehes

wich the Saint Paul Chamber

Staatsoper, Salzburg Festival,

Orchescra. He was heard on che

Hamburg, Ceneva, Madrid, Lyon and

soundcrack of che new film version of

Brussels, as well as the New York City

Li etle Women singing a duet with

Opera and che operas of St. Louis, Santa

Barbara Hendricks and the recording of

ALAN O P I E
Comwell'de do�an Alan Opie,
Cambridge Üniversitesi, Guildhall
Müzik Okulu ile Londra Opera
Merkezi'nde e�itim gördü. Kariyerine
Sadler's Wells Operası'nda (bugünkü
Ingiliz Ulusal Operası) birinci bariton
olarak başladı; Sevil Berberi ve
Busoni'nin Dr. Faust'undaki
başrollerin yanısıra La Traviata'da
Germont, Faust'ta Valentin, Yarasa'da
Eisentein ve Falke, Madam
Butterfly'da Sharpless, Die
Königskinder'de oyuncu, Sihirli Flüt'te
Papageno, Talihin Kudreti'nde
Melitone, Fidelio'da Pizarro, Don
Pasquale'de Malatesta ve Don
Kişot'ta Sancho Panza'yı yorumladı.
Ingiliz Ulusal Operası'ndan başka
Covent Garden, lskoç Operası,
Opera North ve Glyndebourne
Festival Operası'nda sahneye çıktı.
Bayreuth (Usta Şarkıcılar'da
Beckmesser), Chicago, Santa Fe,
Paris, Amsterdam, Viyana, Brüksel ve
Berlin operalarıyla çalıştı. 1 993'de
lsrail Filarmoni ile ilk kez Ressini'nin
Musa adlı eserinin konser yorumuna
•
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Firavun rolüyle katıldı. Münih'te
Bavyera Devlet Operası'nda düzenli
olarak sahneye çıkan Opie, son
olarak Simon Boccanegra'da Paolo
rolünü üstlendi. 1 994'de Peter
Grimes operasındaki Balstrode
rolüyle ilk kez New York
Metropolitan'da sahneye çıktı.
1 996/97 döneminde ise Münih'te
Beckmesser, Sharpless ve Paolo,
Metropolitan'da Peter Grimes'de
Balstrode ve Madam Butterfly'da
Sharpless'i yorumladı. Luciano
Berio'nun yeni operası Outis'deki
başrolle ilk kez La Scala'da sahneye
çıktı.
Alan Opie'nin kayıtları arasında
Victory'den Ultima Rerum,
Britten'den Gloriana, Rape of
Lucretia ve Peter Grimmes, VaughanWilliams'dan Hugh the Drover,
Dallapiccola'nın Ulis ile Sevil
Serberi'nde baş rol, Walton'un The
Bear'inde Smirnov, Boughton'un
Bethlehem'inde Zarathustra rolleri
bulunmaktadır. Konser repertuarı ise
Bach, Brahms, Britten, Elgar, Haendel,
Mahler ve Vaughan-Williams'ın
bestelerini içermektedir.
• Born in Cornwell, Alan Opie srudied

ar Cambridge University, the Guildlıall
School of Music and rlıe London Opera
Cenrre. H is career began wirlı Sadler's
Wells Opera (now English National
Opera) where he was appoinred
Principal Barirone and among the parrs
he performed rhere were rhe ri de roles
of ll Barbieri di Siviglia, Busoni's Dr.
Fausr, Germonr in La Traviara,
Valenrin in Fausr, Eisenrein and Falke
in Die Fledermaus, Sharpless in
Madama Bunerfly, the player in Die
Königskinder, Papageno in The Magic
Flure, Meli rone in La Forza del
Desrino, Pizarro in Fidelio, Malaresra
in Don Pasquale and Sancho Panza in

Don Quixorre. Alan Opie combined his
work at ENO wirh performances for
Covenr Garden, Sconish Opera, Opera
North and Glyndebourne Festival
Opera, whilsr his inrernarional career
has included Bayreurh (Beckmesser in
Die Meisrersinger) and rhe opera houses
of Chicago, Sanra Fe, Paris, Amsrerdam,
Vienna, Brussels and Berlin. In 1 993
he made his debur wirh rhe Israel
Philharmonic Orchesrra as Faraone in

concerr performances of Rossini 's Mose.
I n 1 994, he made his debur ar rhe
Merropoliran Opera, New York ,
singing Balserade in Peter Grimes.
Same of his 1 996/97 seasons incl uded
Beckmesser, Sharpless and Paolo i n
Munich, Balsrrode and Slıarpless ar rlıe
Merropoliran and his debur ar La Scala
in the ri de role of Ouris, a new opera
by Luciano Berio.
H e has made many recordings which
include Vicrory's Ultima Rerum,
Brirren's Gloriana, Rape of Lucreria
and Peter Grimmes, VaughanWi lliams' Hugh rhe Drover, rhe rirle
role in Dallapiccola's Ulisse, the role of
Smi rnov in Walron's The Bear,
Zaratlıusrra in Bouglı ron's Berhlehem
and rlıe rirle role of Il Barbieri d i
.Siviglia. His exrensive concerr
reperroire includes works by Baclı,
Bralı ms, Brirren, Elgar, Handel,
Malıler and Vaughan-Williams.

BBC SENFONI ORKESTRASI
B BC SYMPHONY ORCHESTRA

BBC Senfoni Orkestrası,
Ingiltere'nin klasik müzik yaşamının
merkezi konumundadır. Yeni müzigin
öncüsü olarak Radyo 3'teki canlı
yayınlarıyla, yeni eserlerin
yorumlandıgı Londra'nın yanısıra ülke
içinde ve ülke dışında verdigi
konserlerde yol gösterici
fonksiyonunu yerine getirmektedir.
BBC SO verdigi toplam 1 4 konserle
BBC Proms'un yıllık sezonunun
omurgasını oluşturur.
Çagdaş müzige verdigi önem ve geniş
romantik repertuarıyla BBC SO'nın
ünü çok eskilere dayanır. Orkestra,
Londra'nın ilk yerleşik toplulugu
olarak 1 930'da Adrian Boult
tarafından, alışılagelmiş 20. yüzyıl
repertuarına karşılık yeni müzigin en
iyi örneklerinin seslendirilmesi
inancıyla kuruldu. Bu amaç
degişmeden bugün de devam
etmektedir.
Orkestrayı birinci şef olarak
yönetenler arasında Pierre Boulez,
Colin Davis ve Gennadi
Rozdestvenski ve John Pritchard gibi
isimler yer aldı. 1 989'da birinci şeflige
atanan Andrew Davis'in yönetiminde
çalışan orkestra ayrıca konuk şefleri
Günter Wand ve Jiri Belohlavek'in
•

yönetiminde, konser salonlarında,
stüdyolarda, turnelerde ve ticari
kayıtlarda başarı grafıgini sürekli
yükseltmektedir.
Orkestrayı geçmişte yöneten konuk
şefler arasında Toscanini,
Weingartner, Koussevitzky,
Scherchen, Maazel ve Haitink gibi
isimler yer aldı. Orkestra aynı
zamanda Stravinsky, Bartok,
Schönberg, Prokofıev, Strauss,
Lutoslawski, Berio, Henze ve
Stockhausen gibi 20. yüzyılın büyük
bestedieriyle de çalıştı.
BBC SO'nın 1 995'de Londra'da
verdigi konserlerin arasında Michael
Nyman'ın yeni eserinin dünya
prömiyeri, Roger Norrington'un
yönettigi Beethoven'in Missa
Solemnis'i, Harrison Birstwistle'ın
operası The Mask of Orpheus'un
konser versiyonunun yanısıra Elgar,
Mahler, Prokofıef, Şostakoviç ve
Vaughan Williams'ın eserleri yer aldı.
Barbican Centre'da yapılan Ocak ayı
geleneksel hafta sonu etkinlikleri
1 996'da Charles lves'in eserlerine,
1 997'de ise çagdaş Polonyalı besteci
Witold Lutoslawski'nin bestelerine
adandı. 1 995'de, New York'da
Carnegie Hall dahil, başarılı bir
Amerika turnesi gerçekleştiren
orkestra 1 996'da Belçika, Almanya ve
Avusturya'da konserler verdi.
• The BBC Symphony ürehescra is ar
rhe hearr of musical acriviry in Grear

Brirai n . As a pioneer of new music, ir
leads rhe way in live broadcasrs on
Radio 3 and performances of new works
in London, rhe region and abroad. The
arehescra provides rhe backbone of the
annual season of BBC Proms, w ith a
roral of 1 4 performances each year.
Irs repurarion as a formidable exponenr
of new music and large-scale Romanric
works is long-sranding. The BBC SO
was founded under Adrian Boulr in
1 93 0 as London's fırsr permanenr
orchesrra, w i rh rhe convicrion rhar the
best of new music musr be culrivared
againsr rhe background of esrablished
20rh century reperroire. This
comm i r menr conrinues undim i n ished
roday.
The orchesrra's chief conducrors have
included Pierre Boulez, Sir Cal in Davis,
Gennady Rozhdesrvensky and John
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Pritchard. Andrew Davis was appointed

conductors. He has h imself conducted

Chief Conductor in 1 989. Working

them i n all London's major concert

regularly with Andrew Davis, the guest

venues and in 1 995 they recorded three

conductors Gün ter Wand and J iri

A Cappella CDs. He is also active as a

Belohlavek, the orchestra has continued

freelance conducror and trainer, and has

to increase its profıle in concert halis,

given concerrs in Auscria, Germany,

studios, on tours and commercial

France, lsrael and the USA.

recordings.
Past guest conductors have included
Toscani n i , Weingarrner, Koussevitzky,
Scherchen, Maazel and Haitink. The
orchestra has also worked w i th the
great compasers of the 20th century:
Stravinsky, Barrok, Schoenberg,
Prokofıev, Strauss, Luroslawski, Berio,
Henze and Srockhausen among them .
Concerts in 1 995 in London included
the world premiere of a piece by
Michael Nyman, Roger Narrington
conducting Beethoven's Missa
Solemnis, the serni-staged performance
of Harrison B i rstwistle's opera The
Mask of Orpheus, as well as music by
Elgar, Mahler, Prokofıev, Shostakovich
and Vaughan Williams. In 1 996, the
annual January weekend at the
Barbican Centre was dedicated to
Charles lves, and in 1 997 it was
celebrated the music of che 20th
century Polish composer Wirold
Lutoslawski. In 1 995 the orchestra
completed a highly successfu l rour ro
the US (including a concert at Carnegie
Hal l , New York) and i n 1 996 they
performed concerts in Belgui m ,
Germany and Austria.

STEPHEN JACKSON

• 1 989'da BBC Senfoni Korosu'nun
yönetmenligine atanan Stephen
Jackson, I OO'den fazla degişik eserden
oluşan repertuarıyla koroyu önemli
birçok şefın yönettigi konseriere
hazırladı. Ayrıca koronun Londra'daki
önemli konser salonlarında verdigi
konserleri yönetti ve 1 995'de üç A
Cappella CD doldurdu. BBC
Korosunun yanısıra Avusturya,
Almanya, Fransa, lsrail ve ABD'de
hem şef, hem de koro şefi olarak
birçok konser verdi.
• Stephen Jackson was appointed

Director of che BBC Symphony Chorus
in 1 989 and since then he has prepared
them in a uniquely varied reperroire of

over 1 00 works for many well-known

Elgar: G erontius'un Düşü
1 934'de ölen Sir Edward Elgar hiç
şüphesiz çagımızın en büyük Ingiliz
bestecilerinin başında gelmekle
beraber, dış ülkelerde ona duyulan
ilginin ancak 1 970'1i yıllardan sonra
başlamış olması da şaşırtıcıdır.
Çoksesli Ingiliz müziginin en romantik
parçaları yine Elgar'ın geniş ve
yetenekli yaratma gücünün ürünleri
olmakla birlikte, bestecinin kendisi de
müzigi kadar ilginçtir: Günümüzden
1 40 yıl önce, 1 857'de Midlands
bölgesindeki Worcester kasabasında
bir piyano akortçusunun oglu olarak
dogan Edward William Elgar
babasının müzik dükkanında büyüdü
ve tüm müzik bilgisini oradaki notaları
inceleyerek edindi. Ayrıca kasabanın
kilisesinde 37 yıldır org çalan babasına
da bu alanda yardımcı oldu. Kendini
böyle degişik biçimde egitmesi, ancak
1 879'da Londra'da, bir rastlantı
sonucu birkaç keman dersi almış
olması onun yaratıcı kişiligine degişik
bir çeşni veren en belli başlı etkendir.
Bir türlü, düzenli ve yeterli müzik
dersleri alamadı, Protestan bir
çevrede yalnız ve Katolik olarak
yetişti. Bir ara kasabanın akıl
hastanesinde bando yöneticiligi yaptı,
Birmingham'da Dr. Stockley'in
toplulugunda çaldı ve bu kentte, ilk
kez 1 883'de bir eseriyle besteci
olarak halk karşısına çıktı. 1 885'de
babasının yerine, Worcester St.
George kilisesine organist olarak
atandı. 1 889'da zengin ve soylu bir
toprak sahibinin kızı olan Caroline
Alice Roberts ile evlendi; ancak kız
tarafı karı kocayı reddetti ve Elgar
yıllarca yaşam sıkıntısından yakasını
kurtaramadı. Elgar köy alanlarında
çalıyor, keman dersleri veriyor ama
yine de ailesini doyuramıyordu. Bu acı
yıllar onun kişiliginde derin bir iz
bırakmış, sanatına da yansımıştır.
Yazdıgı Op. l 9 Froissant Uvertürü
1 890 Worcester panayınnda çalınmış,

1 893'de Kara Şövalye (Op.25, The
Black Knight) Kantatı yine aynı yerde
seslendirilmiş; 1 896'de Kral Olaf
Efsanesinden Sahneler (Op.30, Scene
from the Saga King Olaf) adlı Kantatı
Kuzey Staffordshire şenliginde
yorumlanmış, 1 898'de de Leeds
Festivali'nde Op. 35 Caractacus
Kantatı ilgi çekmişti. Daha önce de
Yaşam lşıgı (Op.29, The Light of Life)
Oratoryosu 1 890'da Worcester'de
seslendirilen ancak pek ilgi görmeyen
Elgar, bestecilik yaşamının en önemli
çıkışını 1 900'de tamamladıgı
Gerontius'un Düşü (Op.38, The
Dream of Gerontius) Oratoryosu ile
yaptı.
lik kez 3 Ekim 1 900 günü sabahı Hans
Richter yönetiminde Birmingham
Festivali'nde yorumlanan eser, ancak
çok sonra bestecinin başyapıtlarından
ilki oldu. Daha sonra orkestra
müzigine önem veren, iki senfonisi
Ingiltere'de saygı görmesine karşın
diger ülkelerde soguk karşılanan
Elgar, eleştirmenlerce fazla Ingiliz
olması ve dış dünyaya açılmaması
nedeniyle suçlandı. Oysa tüm
yaşamını Ingiltere'de geçirmiş bir
Ingiliz müzikçiden de başka bir şey
beklenmemesini öne sürenler de
oldu. Ayrıca "lngilizlik" onun dış
görünüşüne de yansımıştı: Edward
çagı kalın bıyıgı ile romantik bir
besteciden çok emekli bir Ingiliz
subayına benzeyen Elgar'ın evrensel
müzigi ancak ölümünden 40 yıl sonra
eleştirmenler ve dinleyiciler
tarafından farkedildi, Elgar yeniden
keşfedildi: Bugün yalnızca Ingiltere'de
degil, tüm dünyada sevilerek
dinlenmekte, yorumlanmaktadır ve
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bir bakıma yeniden dogmuştur. Elgar'ın
besteciliginin gelişmesinde 1 889'da
evlendigi karısının çok önemli katkısı
vardır; eşi onun, kariyerini Londra'da
aramasına ön ayak olmuştur. Ancak
Worcester'den ayrılmadan önce,
kasaba rahibinin onlara dügün
hediyesi olarak verdigi kitabın da
bestecinin ilk şaheserini
yaratmasındaki rolü büyüktür. Verilen
kitap, 1 865'de Kardinal John Henry
Newman'ın ( 1 80 1 - 1 890) yazdıgı
Gerontius'un Düşü adlı uzun mistik
bir şiirdi ve Elgar'ı çok etkilemiş,
dizeleri zihnine işlemişti.
Elgar 1 898 Kasım'ında Birmingham
Festival Komitesi'nden 1 900 yılı için
koral bir eser siparişi aldı: Geçmişi
1 768 yılına kadar uzanan ve
Ingiltere'nin en önemli
festivallerinden biri olan Birmingham,
Mendelssohn'un Elias ( 1 846) ve
Dvorak'ın Requiem ( 1 89 1 ) gibi
eserlerinin -hem de besteci
yönetiminde- ilk yorumlarıyla da ün
kazanmıştı. Elgar, Deniz Manzaraları
(Op.37, The Sea Pictures) ve Enigma
Varyasyonları (Op.36) adlı eserlerinin
kazandıgı başarılardan sonra kendini
tümüyle yeni eserine vererek
lncil'den kaynaklanan bir metni
kullanmayı düşündü ve aklına
Gerontius'un Düşü geldi; 1 O aylık bir
süresi kaldıgından hemen çalışmaya
koyuldu ve piyanoda bazı taslaklar
hazırladı. Bu arada Birmingham'a da
giderek şiirlerin orjinalini inceledi;
Prolog'dan başka 900 dizeden oluşan
metni 300'e indirerek kısainı ve
ayrıca Novello yayınevi ile
bestelenecek eserin basımı için ilişki
kurdu. Hem festival yönetim kurulu
başkanı George Hope Johnston, hem
de Novello sorumlusu Alfred H.
Littleton ile küçük bir kitap
oluşturacak kadar uzun yazışmalar
sürdü, 200 Pound'a anlaşma saglandı.
Sonunda Haziran'da partisyonu da
tamamlayan Elgar yeni bir sorunla
karşılaştı: Elgar'ın müzigine aşina olan
koro şefi ve daha önce de Kral Olafı
yönetmiş olan Charles Swinnerton
Heap zatürreden öldü. Elgar bunun
üzerine daha önceden tanıdıgı 70
yaşındaki emekli Dr. Stockley'e
başvurdu. Sonunda Novello'dan
Augustus Jaeger'in yardımıyla Agustos
ayında provalar başiayabiidi ama,

Mesih v e Elias oratoryolarına alışık
olan koroyu Gerontius şaşırtmıştı;
yaşlı Stockley, çok sık kesilen
provalarda enerjisini ancak bol bol
şeker yiyerek toplayabiliyordu. Tek
bir orkestra provasından sonra
orkestra şefi Richter de biraz
kararsızdı. Genel provada felaket
havasını sezen Elgar sandalyesinden
fırlayarak koroya katıldı. Kentin
gazetesi, Birmingham Post bile bu
seçimin yanlış oldugunu yazıyor,
festival yöneticisi Johnstone ise
durumu diplomasiyle idareye
çalışıyordu. Richter'in 1 1 saatlik
provasında yalnızca Melek rolündeki
mezzo-soprano Marie Brema güven
vermiş, Gerontius rolündeki tenor,
iki ay önce emekli olmuş 55 yaşındaki
Edward Lloyd sanki hafif bir balad
söylüyormuş gibi davranmış, Papaz
rolündeki bas Plunket Greene ise
-yine ilk yorumda olacagı gibi- yarım
ses pes söyleyerek tıkanmıştı; koro
ise Elgar'ın korktugu gibiydi . . . Provayı
izleyen eleştirmenlerin ertesi gün ne
yazacakları da belliydi. Elgar, Jaeger'e
şöyle dert yanıyordu: "Gazeteleri
görmedim; onların ne yapacaklarını,
ne yazacaklarını bilmiyorum ve
aldırmıyorum. Anladıgım kadarıyla
Ingiltere'de müzik ölmüştür. 40 yıldır
sıkı çalışıyorum; Tanrı'nın takdiri,
sonunda müzigimi dogru dürüst
dinlernemi önlüyor ve böylece teslim
oluyorum. Her zaman söyledim ve
söyleyecegim: Tanrı sanata karşı . . .
Dünyada yalnızca bayagı ve saçma
şeyler ödüllendiriliyor. Ben ise ödül
istemedim, yalnızca yaşamak ve
eserimi dinlemek istemiştim".
lik yorum günü, programda önce
Elgar'ın Gerontius'un Düşü, aradan
sonra da Schubert'in Bitmemiş
Senfonisi ve Haendel'in lsrail Mısır'da
Oratoryosu'ndan bölümler yer
alıyordu. Winston Churchill'in
Parlamento'ya ilk girişini saglayan
genel seçimin ertesi günü, 3 Ekim
1 900 Çarşamba sabahı ilk kez
seslendirilen Gerontius'un Düşü,
Ingiliz müzik tarihinin en ünlü, ya da
en kötü şöhretlisi ve berbat yorumu
olarak kabul edilir: Belki de bu
yorumun sonucunu sezen festival
yönetimi bile, basılı programın başına,
tanınmış şef Dr. Hans Richter'i
korumak istermişcesine, "Bestecinin

arzusu üzerine yönetecektir"
cümlesini eklemişti. Ancak sonradan,
başarısızlıktaki en önemli neden
olarak, Ingiliz müziginin o yıllardaki
rastgele, başıboş koşulları gösterilmiş,
koronun bu kısa sürede eseri
ögrenemedigi, yorumun en başından
beri sıkıntılı geçtigi öne sürülmüş;
Elgar'ın partileri çok geç düzelterek
yayıncıya gönderdigi belirtilmişti.
Büyük düş kırıklıgına ugramış olan şef
Richter'in, iki bölüm arasında
dinienirken "sanatçıların odasına bir
kaplan kafesindeymiş gibi baktıgı"
anlatılmıştı. Ancak müzikten
anlayanların "Ne fakir bir yorum, ama
ne harika bir eser!" tanımıyla
destekledikleri ve Vaughan
Williams'ın da begendigini belirnigi
eserini Elgar, 1 90 1 kışında yeniden
elden geçirdi: Prelüd ile sondaki
Melegin Vedası'nın (Angel's Farewell:
Softly and Gentle) ayrı bir orkestra
ve mezzo-soprano düzenlemesini
yaptı, 1 6 Şubat 1 90 1 'de kendi yönetti;
dört gün sonra da Sir Henry Wood
bu düzenlemeyi Queen's Hall'da
yönetiyor ve başarı kazanıyordu. Yine
o yılın Mayıs ayında Elgar'ın
Worcester'de kısaltılmış şekliyle
yönettigi Gerontius başarılı oluyor,
Almanya'da yorumlanıyor, Gloucester
Festivali'nde yer alıyor, yavaş yavaş
tanınıyor, seviliyer ve iki yıl içinde
gerçek degerine ulaşıyordu: Richter,
Elgar'ın müzigini Çaykovski, ya da
Brahms'a tercih ettigini söylüyor,
Wilhelm Backhaus, Alfred Brodsky,
ondan bir keman konçertosu
bekleyen Fritz Kreisler gibi ünlü
yerumcular hayranlıklarını belirtiyor,
Paderewski'nin bir fıkrası agızdan
agıza dolaşıyordu: Bir partide
Paderewski'ye Elgar'ın nerede müzik
ögrenimi yaptıgı sorulmuş, ünlü
piyanist ve Polonya Cumhurbaşkanı
Paderewski cevap vermiş: Hiçbir
yerde! Peki, kim ögretti? Le bon
Dieu! (Mübarek Tanrı) . . .
Özellikle ilk bölümü Wagner'in
Parsifal operasının birinci bölümüne
benzetilen ve orkestranın koro ile
eşdeger tutuldugu ilk Ingiliz eseri olan
Gerontius'un Düşü, Gerontius'un
ölümünü ve sonra Tanrı'nın huzuruna
çıkışını anlatan iki bölüme ayrılmıştır.
Şiirin yazarı Kardinal Newman da,
ruhun Tanrıya çıkışı nedeniyle
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başlıkta, Düş tanımını öngörmüştür.
Newman'ın şiirlerindeki düş ile ilgili
bölümlerine yer vermedigi müziginde
Elgar, Wagner'in Leitmotif teknigini
kullanmış, kişileri simgeleyen ana
temaları önce Prelüd'te sergilemiştir.
1 O dakikayı aşan süredeki orkestra
girişi (Prelude) bas yaylıların sakin
eşliginde Yüce Yargı temasını sunarak
başlar. Bu temayı, yaylı çalgıların
duyurdugu Korku ve tahta üfleme
çalgıların yansıttıgı Dua temaları
degişerek izler. Uyku temasını solo
viyola triyolelerle, Katolik pişmanlık
duası Miserere, kemanların forte
pasajlarıyla işlenir. Ümitsizlik'i belirten
Ingiliz kornosu ve viyolonsellerin
hüzünlü pasajıyla Dua'nın parlak bir
degişimine tüm orkestra ile ulaşılır.
En sonda da Kabire Veriliş soylu bir
marş ile anlatılır. Yavaşca sönerek, bir
gong vuruşundan sonra Uyku, Korku,
Miserere ve Yüce Yargı kısaca
yansıdıktan sonra Prelüd yavaşca sona
ererken Gerontius'un tenor sesi
girer; orkestranın canlanan eşliginde,
"Jesu, Maria, 1 am near to death - lsa,
Meryem, ölmek üzereyim " diye
başlayan dramatik aryasını söyler.
Elgar burada bir insanın dünyasal
yönünü, saglıklı bir görünümünü
yansıtmak istemiş, kilise ezgilerine yer
vermiştir. Kendisi için dua edilmesini
isteyen (So pray for me) Gerontius'a
küçük koro "Kyrie eleison - Tanrım,
affına sıgınıyorum" ile cevap verir.
Tüm ermişler onun için dua
edeceklerdir. Birinci bölümün zirvesi
ise Gerontius'un "Sanctus fortis,
sanctus Deus - Kutsal Güç, kutsal
Tanrı" aryasıyla belirlenir: Üç kez
duyulan Miserere temasından sonra
orkestra Dua ile yükselerek bu
temayı Gerontius'un "O Jesu, help!
Pray for me - Ey lsa, yardım et!
Benim için dua et" sözlerine ulaştırır.
Gerontius'un ölümü ise onun
"Novissima hora est - Yeni zaman
geldi" solosundan sonra, metal
üflemelerin törensel akoruyla
vurgulanır. Rahibin (bas) "Profıciscere
anima Christiana - Yola çık Hristiyan
ruh" sözleri ruha öncülük ederken
koro, huzur veren duygulu bir tavırla
duayı alır ve bölüm, Kabire Veriş
marşı temasıyla basın eşliginde
yavaşca ve zarif bir anlatım la sona
erer.

2. Bölüm Gerontius'un ruhunun
yolculugu ile başlar. Birinci bölümdeki
Gerontius'u canlandıran tenor bu
bölümde onun ruhunu seslendirir. Bu
kez çok kısa süren agır ve lirik
Prelüd'ten sonra Ruh garip bir tazelik
hissetmektedir. "1 went to sleep Uyumaya koyuldum" sözleriyle giren
şiirsel aryası eserde ilk kez duyulacak
olan mezzo-soprano Melek (Angel)
tarafından söylenen "My work is
done - Görevim yapılmıştır" diye
başlayan güzel solo ile cevaplandırılır
ve sonra da ikisi arasında canlı bir
diyaloga dönüşür. Orkestranın
romantik bir girişinden sonra Ruh
korkusunu belirtir. Melek ise yüce
yargıya ulaştıklarını belirtirken müzik
dramatikleşir. Etraftaki "Şeytanlar"
(Demons) korosu tüm gücüyle "Low
born clods - Aşagı tabakadan
bedenler" diye tanımladıgı ruhu
korkutur. Bu engeli heyecan verici bir
füg biçiminde aşan Ruh onlardan
kurtulur ve sakin aryasını dile getirir:
"1 see not those false spirits - O
sahte ruhları görmüyorum". Melegin
onu sakinleştirici cevabı "There was a
mortal, who is now above - Bir
ölümlü vardı, o şimdi yukarıda" ve
Prelüd'teki Yüce Yargı teması ile
"Learn that the flame of the
Everlasting Love - Sonsuz Aşk'ın
kıvılcımını ögren" diye başlayan ve
Melekler Korosu eşliginde söyledigi
ruhani şarkı "Praise to the Holiest in
the Height - Yükseklerdeki en
Kutsal'a övgü" ile süren bölüm eserin
en sevilen kısmıdır. Yogun bir
doruktan sonra Ruh Tanrı'nın
huzuruna ulaşır; Melek ona, dünyadan
duydugu seslerin, yatagının yanındaki
konuşmalar oldugunu anlatır. Ölüm
Melegi (Angel of Agony) ise
korkutucu bir tavırla "Jesu! by that
shuddering dread which fell on Thee
- lsa! senin üstüne düşen o tüyler
ürpertici korku" diye başlayan aryası
ile ruhların O'nu bekledigini bildirir.
Diger taraftan dünyadaki sesler
(Voices on Earth) merhametli, şefkatli
olması, onu koruması için Tanrı'ya
dua etmektedir (Be merciful, be
gracious; spare him Lord). Melek
(Angel) törensel bir Halleluja (Amin)
ile Yüce Yargı'ya varışı bildirir. Tüm
orkestranın güçlü katılımından
-Eigar'ın partisyonda işaret ettigi gibi,

her bir çalgının gücü yettigince en
forte çalmasından- sonra
Gerontius'un ruhu, kendisini alması
için Tanrı'ya yalvarır (Take me away).
Ortam sakinleşmiş, barışçı bir havada
Melek (Angel) "Softly and gently Yavaşca ve kibarca" sözleriyle giren
ünlü veda (farewell) şarkısını koro
eşliginde söylemeye başlamıştır. Eser
bu zarif ve romantik anlatım la ve
koronun Amin'i ile sona erer.
(Süre 96')
1. BÖLÜM
Gerontius

Jesu, Maria

-

PART I
ı am near to death,

And Thou art calling me; ı know it now.
Not by the token of this faltering breath,
This chill at heart, this dampness on my
brow
Oesu, have mercy! Mary, pray for me1)
Tis this new feeling, never felt before
(Be with me, Lord, in my extremity!),
That ı am going, that I am no more.

Tis this strange innermost abandonmenc

(Lover of souls! great God! ı look at Thee),
This emptying out of each constituenc

And narural force, by which I come ro be.
Pray for me,O my friends; a visitant
ls knocking his dire summons at my door,
The I ike of who m, to scare me and to daunt,

Has never, never come to me before;

So pray for me, my friends, who have not
strength to pray.
Assistants

(Yardımcılar)

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Holy Mary, pray for him.
All holy Angels, pray for him.
Choirs of the righteous, pray for him.
All Apostles, all Evangelists, pray for him.
All holy Disciples of the Lord, pray for him.
All holy Innocencs, pray for him.
All holy Martyrs, all holy Confessors,
All holy Hermits, all holy Virgins,
All ye Saincs of God, pray for him.
Gerontius

Rouse thee, my fainting soul, and play the
man;
And through such waning span
Of life and thought as stili has ro be trod,
Prepare to meet thy God.
And w hile the storm of that bewilderment
ls for a season spent,
And , ere afresh the ruin on me fall,
Use well the interval.
Assistams

(Yardımcılar)

Be merciful, be gracious; spare him, Lord.
Be merciful, be g racious; Lord , deliver him.
From the sins that are past;
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From Thy frown and Thine ire;

A fierce and restless fright begins t o fill
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From the perils of dying;

The mansion of my soul. And, worse and

Soul of Gerontius

From any complying

worse,

P A RT I I

(Gerontius'un Ruhu)

I went to sleep; and now I am refreshed.

With sin, or denying

Some bodily form of ili

A strange refreshment; for I feel in me

His God, or relying

Floats on the wind, with many a loathsome

An i nexpressive lighcness, and a sense

On self, at the last;

curse

From the nethermost fire;

Tainting the hallowed air, and laughs, and
flaps

From all that is evi!;

Of freedom, as I were at length myself,
And ne'er had been before. How stili it is!
I hear no more the busy beat of time,

From power of the devi!;

!ts hideous wings,

No, nor my flurtering breath, nor

Thy servant deliver,

And makes me wild with horror and dismay.

struggling pulse;

For once and forever.

O Jesu, help! pray for me, May, pray!

N or does one moment di ffer from the next.

By Thy birth, and by Thy cross,
Rescue him from endless loss;
By Thy death and burial,
Save him from a fina! fal!;

Some Angel, Jesu1 such as came ro Thee
In Thine own agony . . .

loto the very essence of my soul;

Mary, pray for me, Joseph, pray for me.

And the deep rest, so soothing and so sweet,

Mary, pray for me.

Hath something too of sternness and of pain.

(Yardımcılar)

By Thy rising from the tomb,

Assistants

By Thy mounting up above,

Rescue him, O Laord, in this his evi! hour,

By the Spirit's gracious love,

As of old so many by Thy gracious power

Save him in the day of doom.

Noe from the waters in a saving home;

Sancrus forcis, Sancrus Deus,
De profundis oro te,

Job from all his multi-form and fel l distress;
(Amen)
Moses from the !and of bondage and despair;

Miserere, Judex meus,

(Amen)

Parce mihi, Domine.
Firmly I believe and truly
God is Three, and God is One,
And I next acknowledge duly
Manhood taken by the Son.
And I trust and hope most fully

David from Golia and the wrath of Saul;

My task is o'er,
And so I come,

Gerontius

O Lord, in Thy hands . . .

De profundis oro te,

And I hold in veneration,
For the love of Him alone,
Holy Church, as His creation,
And her teachings, as His own.
And I take with joy whatever
Now besers me, pain or fear,
And with a strong will l sever
All the ties which bind me here.
Adoration aye be given,
W ith and through the angelic host,
To the God of earth and heaven,
Father, Son, and Holy Ghost.
Sancrus fortis, Sancrus Deus,
De profundis oro te,

Proficiscere, anima Christiana, de hoc mundo!
Go forth upun thy journey, Christian soul!
Go from this world! go, in the Name of God

Son of the living God, who bled for chee!

That sense of ruin, which is worse than pain,
That masterful negation and collapse
Of all that makes me man . . .
. . . And, crueller stili,

E'en from its birth,
To serve and save,
Alleluia,
And saved is he.
This child of day
To me was given,

Of Angels and Archangels; in the name

To rear and train

Of Thrones and Dominations; in the name

By sorrow and pain

Of Princedoms and of Powers; and in the

In the narrow way,

name
Of Cherubim and Seraphim, go forth!
Go, in the name of Patriachs and Prophets;
And of Apostles and Evangel is ts,
Of Martyrs and Confessors, in the name
Of holy Monks and Hermits; in the name
Of holy Virgins; and all Saints of God,
Both men and women, go! Go on thy course!

OfSion

I can no more; for now i t comes again,

In charge to me
This child of earth

Hath been pored out on thee! Go in the name

And may thy dwelling be the Holy Mount

Mortis in discrimine.

Alleluia,

Go, in the name of the Holy Spirit, who

And may thy place to-day be found in peace,

Miserere , Judex meus,

For the crown is won,

My Father gave

(Rahip ve Yardımcılar)

Go, in the Name of Jesus Christ, our Lord,

Parce mihi, Domine.

Taking it home,

For evermore.

The Priest and Assistants

The Omnipotent Father, who created thee!

Miserere, Judex meus,

(Melek)

Rescue this Thy servant in his evi! hour.

Do to death, as He has died.

Sanctus fortis, Sancrus Deus,

Oh, w hat a heart-subduing melody!
Angel

Novissima hora est; and I fain would sleep,

H i m the holy, Him the strong.

I cannot of that music rightly say
Whether I hear, or touch, or taste the tones.

My work is done,

The pain has wearied me . . . !neo Thy hands,

And I love, supremely, solely,

Self-moving, bur borne forward on my way.
And hark! I hear a singing: yet in sooth

-So, to show Thy power,

In that Manhood crucified;

Light and life and strength belong,

. . . A uniform

(Amen)

And each thought and deed unruly
Simply to His grace and wolly

Another marvel: some has me fast
W i thin his ample palm; . . .
And gentle pressure tells me I am not

(Amen)

Gerontius

This silence pours a soli tariness

Alleluia,
From earth to heaven.
Soul

(Ruh)

lt is. a member of that family
Of wondrous beings, who, ere the world
were made,
Millions of ages back, have stood around
The theone of God.
I will address him. Mighty one, my Lord.
My Guardian Spirit, all hail !

-through the same, through Christ our Lord.
Angel

(Melek)

All hai l !
My child and brother, hail ! what wouldest
thou?

Soul (Ruh)

I would have nothing but to speak with thee
For speaking's sake. I wish to hold with thee
Conscious communion; though I fain would
know
A maze of things, were it but meet to ask,
And not a curiousness.
Angel (Melek)

You cannot now
Cherish a wish which ought not to be wished.
Soul (Ruh)

Then I wili speak. I ever had believed
That on the moment when the struggling
soul
Quitted i ts morcal case, forchwith it fell
Under the awful Presence of its God,
There co be judged and sene co ics own place.
Whac lecs me now from going to my Lord?
Angel (Melek)

Thou are not lee; but wich extremesc speed
Are hurrying to the Just and Holy Judge.
Soul (Ruh)

Dear Angel, say,
Why have I now no fear of meeting Him?
Along my earthly life, the choughc of deach
And judgement was co me most cerrible.
Angel (Melek)

It is because
Then thou didst fear, that now thou dost
not fear.
Thou hast forestalled the agony, and so
For thee the bitterness of death is passed.
Also, because aleeady in thy soul
The judgment is begun.
Angel (Melek)

A presage falls upon thee, as a ray
Straight from the Judge, expressive of thy lot.
That calm and joy uprising in thy soul
Is fırst-fruit to thee of thy recompense,
And heaven begun.
Soul (Ruh)

Now that the hour is come, my fear is fled;
And at this balance of my destiny,
Now close upon me, I can forward look
W ith a serenest joy.
But hark! upon my sense
Comes a fıerce hubbub, which would make
me fear
Could I be frighted.
Angel (Melek)

We are now arrived
Close on the judgment-courc; that sullen howl
Is from the demons who assemble there,
Hundry and wild, to daim their propercy,
And gather souls for hel!. His c to their cry.
Soul (Ruh)

How sour and how uncouth a dissonance!
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Demons (Zebaniler)

Low-born clods
Of bruce earth,
They aspire
To become gods,
By a new birth,
And an extra grace,
And a score of merits,
As if aught
Could stand in place
Of the high thought,

And the glance of fire
Of the great spirits,
The powers blest,
The lords by right,
The primal owners,
Of the proud dwelling
And the realm of light
Dispossessed,
Aside the thrust,
Chucked down,
By the sheer might
Of a despot's will
Of a tyrant's frown,
Who after expelling
Their hosts, gave,
Triumphant stili,
And stili unjust,
Each forfei t crown
To psalm-droners,
And canring groaners,
To every slave,
And pious cheat,
And crawling knave,
Who licked the dust
U nder his feet.
Angel (Melek)

lt is the restless panring of their being;
Like beasts of prey, who, caged wi thin their

Of the venomous flame,
A coward's plea.
Give him his price,
Saint though he be,
Ha! Ha!
From shrewd good sense
He'll slave for hi re;
Ha! Ha!
And does but aspire
To the heaven above
W ith sordid aim,
And not from love.
Ha! Ha!
Soul (Ruh)

I see not those false spirits; shall I see
My dearest Master, when I reach His throne?
Angel (Melek)

Yes-for one moment thou shalt see thy Lord.
One moment; but thou knowest not, my
child,
What thou dost ask; that sight of the Most
Fair
W ili gladen thee, but it will pierce thee too.
Soul (Ruh)

Thou speakest darkly, Angel! and an awe
Falls on me, and a fear lest I be rash.
Angel (Melek)

There was a mortal, who is now above
In the mid glory: he, when near to die,
Was given communion with the Crucifıed
Such, that the Master's very wounds were
stamped
Upon his flesh; and, from the agony
Which thrilled through body and soul in
that embrace,
Learn that the flame of the Everlasting Love
Doth burn ere it transform . . .

bars,
In a deep hideous puring have their life,
And an incessant pacing to and fro.

Choir of Angelicals (Melekler Korosu)

Demons (Zebaniler)

Angel (Melek)

The mind bold
And independent,
The purpose free,
So we are told,
Must not think
To have the ascendant.
What'a a saint?
One whose breatlı
Doth the air taint
Before his death;
A bundle of bones,
Which fools adore,
Ha! Ha!
When life is o'er.
Virtue and vice,

A knave's pretence.
'Tis all the same;
Ha! Ha!
Dread of hell-fıre,

Praise co the Haliesc in the height,
And in che depth to praise;

Hark to those sounds!
They come of tender beings angelical,
Least and most ebildlike of the sons of God.
Choir of Angelicals (Melekler Korosu)

Peaise to the Haliesc in che height,
And in che depth to praise;
In all His words most wonderful;
Most sure in all His ways!
To us His elder race He gave
To bactle and to win,
Without che chascisement of pain,
W ithout che soil of sin.
The younger son He willed to be
A marvel in His birth;
Spirit and flesh His parents were;
His home was heaven and earch.

The Eternal blessed His child, and armed,
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And sent Him hence afar,

Praise r o rhe Holiesr in rhe heighr,

Told our for me.

To serve as champion in rhe field

And in rhe deprh be praise:

There, morionless and happy in my pain,

In all His words mosr wonderful;

Lone, not forlorn-

Of elemental war.
To be His Viceroy in rhe world

Most sure in all His ways!

There I will sing my sad perperual srrain ,
U n r i l r h e morn,

(Melek)

Of marrer, and of sen se;

Angel

Upon rhe fronrier, rowads rhe foe,

Thy judgment now is near, for we are come

A resolu re defence.

In ro rhe veiled presence of our God.

Angel

(Melek)

Soul

We have now passed rhe gare, and are wirhin
The House ofJudgmenr . . .
Soul

(Ruh)

(Ruh)

To rhrob, and pine, and languish, rili possesr
Of irs Sole Peace.
There will I sing my absenr Lord and Love:

(Melek)

Ir is the voice of friends around rhy bed,

The sound is !ike rhe rushing of rhe w i nd

Who say rhe "Subvenire" wirh rhe priesr.

The summer wind-among rhe lofry pines.

Hirher rhe echoes come; before rhe Throne

Choir of Angelicals

(Melekler Korosu)

Glory ro Him, who evermore
By rrurh and jusrice reigns;
Who rears rhe soul from our irs case,
And burns away irs stains!
Angel

(Melek)

They sing of rhy approaching agony,
Which rhou so eagerly didsr quesrion of.
Soul

Srands rhe grear Angel of rhe Agony,
The same who srrengrhened H i m , whar
rime He knelr
Lone in rhe garden shade, bedewed wirh

A ngel of the Agony

(Ölüm Mele�i)

Choir of Angelicals

(Melekler Korosu)

Praise ro the Holiest in the heighr,

Jesu! by rhat cold dismay which sickened
Thee;
Jesu! by rhat pang of hearr which rhrilled

Thee;
Jesu! by rhar sense of guilr which stifled Thee;

When all was sin and shame,
A second Adam ro fıghr,
And ro rhe rescue came.

Should srrive afresh againsr rhe foe,
Should srrive and should prevai l;
And rhar a higher gifr rhan grace
Should flesh and blood refıne,
God's Presence and His very Self,

Thee;
Thee;

And on rhe cross on high,
Should reach His brerhren and inspire
To suffer and ro die.

liesr;
And Masses on rhe earrh, and prayers in
heaven ,
Shall a i d thee a r rhe Theone of r h e Mosr
Highesr.

Souls, who in prison, calm and parient, wair
for Thee;
Hasren, Lord, rheir hour, and bid rhem
come ro Thee;
To rhar glorious Home, where rhey shall
ever gaze on Thee.
Soul

Be brave and parienr on rhy bed of sorrow;
Swifrly shall pass rhy nighr of rrial here,
And I will come and wake rhee of rhe morrow.

Souls

I go before my Judge . . .
Voices o n Ea rrh

Farewell , b ur n or for ever! brorher dear,

Farewell ! Farewell!

(Ruh)

(Ruhlar)

Lord, Thou hasr been our refuge: in every

(Dünyadaki Sesler)

Be merciful, be gracious; spare him, Lord.
Be merciful, be gracious; Lord, deliver him.

(Melek)

O happy, suffering soul! for ir is safe,

And in rhe garden secrerly,

Dost through rhe flood rhy rapid passage take,
Sinking deep, deeper, inro rhe d i m disrance.

Jesu! spare these souls which are so dear to

O generous love! rhar He who smore

For man should undergo;

And carefully I dip rhee in rhe lake,
And rhou, withour a sob or a resisrance,

Shall rend, and nurse, and lull rhee, as rhou

Angel

I n man for man rhe foe,

I poise rhee, and I lower rhee, and hold rhee.

Jesu! by rhat Godhead. which was one with

And Essence all divine.

The double agony in man

And o'er rhe penal warers, as rhey roll,

Angels, ro whom rhe willing rask is given,

O wisesr love! rhar flesh and blood
Which did in Adam fai l ,

I n my mosr loving arms I now enfold rhee

Jesu! by that sancriry which reigned in Thee;

Mosr sure in all His ways'
O loving wisdom of our God !

(Melek)

Sofrly and genrly, dearly-ransomed soul,

Jesu! by rhat innncence which girdled Thee;

And in rhe deprh ro praise;
In all His words most wonderful;

(Araftaki Ruhlar)
generatian;

A ngel

Jesu! by rhat shuddering dread which fel l on

Jesu! by rhat mounr of sins which crippled

Urrers aloud irs glad responsive chant.

Souls in Purgatory

Lord, Tou hasr been our refuge: in every

was, from age ro age Thou arr God.

inThee;

And now rhe rhreshold, as we craverse ir,

There ler me be.

Tormented souls, rhe dying and rhe dead.

Of many warers.

(Melek)

And see H i m in rhe rrurh of evedasring day.
rake me away, and in rhe lowesr deep

Before rhe hills were born, and rhe world

Bur hark' a grand mysrerious harmony:

Angel

Thar sooner I may rise, and go above,

blood.

Thee;

Ir floods me, !ike rhe deep and solemn sound

Take me away,

That Angel best can plead wirh Him for all

(Ruh)

My soul is in my hand: I have no fear

breasr,
Which ne'er can cease

I hear rhe voices rhar I lefr on earrh.
Angel

There will I sing and soorhe my serieken

generation;
Come back, O Lord! how long: and be
enrreared for Thy servanrs.
Bring us nor, Lord, very low: for Thou hasr
said,

. . . Praise ro His Name!

Come back agai n , ye sons of Adam. Amen.

Consumed, yer quickened, by rhe glance of
God.
Alleluia! Praise ro His Name!
Soul

Choir of Angelicals

(Melekler Korosu)

Praise co che Holiesc, eec. Amen.

(Ruh)

Take me away, and in rhe lowesr deep
There ler me be,
And rhere in hope rhe !one nighr-warches
keep,
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J EAN RIGBY, mezzo-soprano
ALAN OPIE, bas

bass

STEPHEN JACKSON, koro şefi chorus master
��..

johannes Brahms ( 1 833 - 1 897)
Trajik Uvertür, Re Minör Op.S I Tragic Ovenure i n D M i nor, Op. 8 l
A llegra ma non troppo

•

Mo/to pill moderato

•

Tempo primo

Gustav Mahler ( I 860- 1 9 1 1)
5 Rückert Liedi 5 Ruckerr Lieder
/. Blicke nıir nicht in di_e Lieder 2. !ch atmet' einem Linden Duft

3 . !ch bin der Welt abbanden !(ekommerı 4. Um Mitternacht hab' ich l!,ewarht
5. Liebst du um Schiinheit

Ara Imermission
William Walton ( 1 902- 1 983 )
Karışık Koro, Solo Bariton ve Orkestra için "Nabukodonosor'un Şöleni"*
"Belshazzar's Feast" for M ixed Chorus, Solo Barirone and Orchestra

I. Maestoso: 1. Thus spake Isaiab 2. 1/ l for/!,et thee, O )erusalenı
ll. A llegra nıolto:

3. Babylon was a great city 4. Praise ye 5. Thus in Babylon 6. A rıd in that same hour
lll. A llegra l!,iocoso:

7. Then sini( aloud to God 8. The Immpeters and pipers are sileni 9. Therı sin/!, alo11d to God

* Lady Susana Walton'un katılımıyla With

the parricipation of lady Susana Walron.

2.7. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni

Museum, 7 .00 pm

Bu konser THE BRITISH COUNCIL 'in ijbirli/!,i ile diizenlenmipir.
This concert has been realised in cooperation with THE BRITISH COUNCIL.

Leonard Slatkin 1 996/97 sezonu
başında Washington DC'deki Ulusal
Senfoni Orkestrası'nın Müzik
Direktörü oldu. Avrupa, Kuzey
Amerika, Uzak Dogu ve Avustralya'da
yönettigi konserlerdeki yaratıcı
programlarıyla, klasik, romantik ve 20.
yüzyıl repertuarını yorumlamasıyla
dikkat çekti. Son 1 7 yıldır Müzik
Direktörü oldugu Saint Louis Senfoni
Orkestrası'nın şimdi onursal şefidir ve
bu toplulukla Kuzey Amerika'da
verdigi konserlerin yanısıra Avrupa ve
Uzak Dogu'da başarılı beş turne
yapmıştır. Ulusal Senfoni'yle ilk
Avrupa turnesini 1 997 sonbaharında
gerçekleştirecek olan Slatkin
1 992'den beri de, Cleveland
Orkestrası'nın düzenledigi Blossom
Festivali'nin yönetmenidir. Her
mevsim New York Filarmoni ve
düzenli olarak da Japonya'da NHK
Senfoni Orkestrası'yla konserler
vermektedir. 1 995'de BBC Proms'un
1 00. yılında Elgar'ın Enigma
Çeşitlerneleri'ni yönettigi konser
radyo ve televizyondan canlı
yayınlandı. Opera şefi olarak da ün
kazanan Slatkin 1 985'de Stuttgart
Operası'nda Massenet'nin Werther
operasını yöneterek Avrupa'daki ilk
çıkışını yaptı. Metropolitan'da ise ilk
kez 1 99 1 'de Altın Batının Kızı'nı
yönetti. Yaptıgı kayıtların üçü
Grammy Ödülü'nü aldı, 50 kez de
aynı ödüle aday oldu. Saint Louis
•

Senfoni'yle yaptıgı kayıtlar Haydn ve
Schubert'ten Bartok ve Şostakoviç'in
müzigine kadar geniş bir repertuarı ve
Amerikalı bestecilerin 1 O eserini
kapsar. Ayrıca Philharmonia, Londra
Filarmoni, Londra Senfoni ve Bavyera
Radyo Orkestraları'yla yaptıgı
kayıtların yanısıra Altın Batının Kızı ve
Rom eo ve Juliet operalarının kaydını
da gerçekleştirdi.
(Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sayfa 1 33)
• Leonard Slatkin assumed the position

of Music Director of the National

Symphony Orchestra, Washington DC
at the beginning of the ı 996/97 season .
His performances throughout Europe,
Norrh America, the Far East and
Australia have been distinguished by
imaginative programıning and highly
praised interpretations of classical,
romantic and 20th century repertoires.
He has been Music Director of the Saint
Louis Symphony Orchestra for the past
ı 7 years and has now become the
orchesrra's Conductor Laureate. He has
toured extensively with them in North
America, as well as making fıve tours to
Europe and the Far East. He will make
his fırst European tour with the
National Symphony in Autumn 1 997 .
Slatkin has alsa been Festival Director of
The Cleveland Orchesrra's Biossam
Festival since 1 992. In addition to these
commitments, he gives several concerts
each season with the New York
Philharmonic, and appears regularly in
)apan with the NHK Synıphony
Orchesrra. He introduced Elgar's
Enigma Variations li ve on radio and

145

the Phi lharmonia Orchesrra, London

Nobuko İmai in Spain, Mahler's

Philharmonic, London Symphony and

Symphony No.3 widı the Bostan

Bayeriseher Rundfunk, as well as the

Philharmonic, B nıckner's Te Deum with

operas La Fanciulla and Romeo andJuliet.

the RPO conducted by Haitink. Her

(For fi.ırther information please refer to

recordings include Forza della Destino

page 1 33)

and Rigoletto, both conducred by
Sinapal i , Carmen with Ozawa, Elgar's

J EA N R I G BY

The Musicmakers conducred by Andrew

Mezzo-soprano Jean Rigby
Birmingham Müzik Okulu'nda, sonra
da egitimini hala sürdürdügü Patricia
Clark ile Kraliyet Müzik Akademisi'nde
ögrenim gördü. Ulusal Opera
Stüdyosu'ndaki bir yıllık egitiminin
ardından Ingiliz Ulusal Operası'na
katıldı ve birçok eserde rol aldı.
1 983'de Covent Garden'da ilk kez
Tebaldo (Don Carlos) rolüyle sahneye
çıktı bunu lskoç Operası,
Glyndebourne Festival Operası,
Buxton Festivali ( 1 992) ve BBC
televizyonundaki etkinlikleri izledi.
Konser solisti olarak da başarı kazanan
Jean Rigby'in 1 996/97 etkinleri arasında
Roger Norrington ile Hamburg'da
I'Enfance du Christ, Nobuko lmai ile
Ispanya'da konser turnesi, Boston
Filarmoni'yle Malıler'in 3. Senfoni'si,
Haitink yönetimindeki Kraliyet
Filarmoni ile Bruckner'in Te Deum'u
bulunmaktadır. Yaptıgı kayıtlar arasında
Sinopoli yönetiminde Talihin Kudreti
ve Rigoletto, Ozawa ile Carmen,
Andrew Davis yönetiminde Elgar'ın
The Musicmakers, Richard Hickox ile
Britten'in The Rape Of Lucretia,
Wigglesworth ile Malıler'in Topragın
Şarkısı yer almaktadır.
(Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sayfa 1 34)

Of Lucretia widı R ichard H ickox and

•

television at the BBC Proms during

Davis, the title role in Britten's The Rape
Mahler's Das Lied Von Der Erde under
Mark Wigglesworth.
(For fi.urher information please refer to
page 1 34)

ALAN O P I E
Alan Opie, Cambridge
Üniversitesi, Guildhall Müzik Okulu
ve Londra Opera Merkezi'nde egitim
gördü. Kariyerine, birinci bariton
olarak atandıgı Sadler's Wells
Operası'nda (şimdiki Ingiliz Ulusal
Operası) başladı. Ingiliz Ulusal
Operası'nın yanısıra Covent Garden,
lskoç Operası, Opera North ve
Glyndebourne Festival Operası ile
Bayreuth, Paris, Amsterdam, Münih,
Viyana, Brüksel ve ABD'de Chicago
ile Santa Fe operalarında önemli
roller üstlendi. Konser repertuarında
Bach, Brahms, Britten, Elgar, Haendel,
Mahler ve Vaughan Williams'ın
eserleri bulunan Opie, 1 996/97
sezonunda Münih'te Beckmesser,
Sharpless ve Paolo, Metropolitan'da
Balstrode ile Sharpless rollerini
yorumladı; Luciano Berio'nun yeni
operası Outis'deki baş rolle ilk kez La
Scala'da sahneye çıktı.
(Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sayfa 1 36)
•

Slatkin has alsa achieved widespread

• Mezzo-soprano Jean Rigby studied at

acclaim as an opera conductor. In ı 985

dıen widı Patricia Clark at the Royal

• Alan Opie studied at Cambridge

he nıade his European opera debur wirh

Academy ofMusic, with whom she

and the London Opera Cenrre. H is career

a new producrion of Massenet's W en her

continues to work. After a year of snıdy at

began at Sadler's Wells (now English

for Sruttgarr Opera. He has made his

rhe National Opera Studio, she joined

National Opera) where he was appoinred

debur ar rhe New York Metropoli tan

English National Opera, where she sang

principal bari tane. He combineel his work

Opera in ı 99 ı with a new production of

many roles. In 1 983 she made her Covent

at ENO with performances for the major

La Fanciulla. His numerous recordings

Garden debut as Tebaldo (Don Carlos)

companies in Europe and the US,

have been awarded three Gram my

which was followed by her appearances at

i ncluding Covenr Garden, Scottish Opera,

awards and 50 Grammy nam i nations.

the Scottish Opera, the Glyndebourne

Opera Norrh, Glyndebourne Festival

the ir Centenary Season i n 1 995 . Leonard

the Birmingham School ofMusic and

University, rhe Guildhall School ofMusic

His recordings with the Sainr Louis

Festival Opera, the Buxton Festival ( 1 992)

Opera, Bayreuth, Paris, Amsrerdam,

Symphony Orchesrra range from the

and recordings for BBC Television. Jean

Munich, Vien na, Bnıssels, Chicago and

nıusic of Haydn and Schuberr ro that of

Rigby is alsa a sought-after concert artist

Sanra Fe. His extensive concert repertoire

Bartok and Shostakovich, and alsa

and her 1 996/97 season engagemenrs

i ncludes works by Bach, Brahms, Brirten,

include lO works by American

included I'Enfance du Christ in Hamburg

Elgar, Handel, Malıler and Vaughan

with Roger Norrington, concerts widı

Williams. During rhe 1 996/97 season he

composers. He has alsa recorded with
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Paolo in Munich; Balstrode and Sharpless

• The BBC Symphony ürehescra is at

at the Metropolitan and made his debut at

As a pioneer of new music, it leads the

appeared as Beckmesser, Sharpless and

the heart of musical activity in the UK.

koro yönetici olarak birçok konser
verdi.
• Stephen Jackson was appointed

La Scala, Milan, in the title role ofOutis, a

way in live boradeasrs on Radio 3 and

new opera by Luciano Berio.

performances of new works in London,

(For further information please refer to

the regions and abroad. The BBC SO

Chorus in 1 989 and since then he has

page 1 36)

was founded under Adrian Boult in

prepared them in a uniquely varied

1 93 0 as London 's first permanent

reperroire of over 1 00 works for many

BBC SENFONI ORKESTRASI

orchestra, with the conviction that the

well-known conductors. He has

best of new music must be cultivated

h i mself conducted them in all

against the background of established

London's major concerr venues and in

B B C SYMPHONY ORCHESTRA

BBC Senfoni Orkestrası
Ingiltere'nin müzik yaşamının merkezi
konumundadır. Yeni müzigin öncüsü
olarak Radyo 3'ün canlı yayınlarında,
Londra'nın yanısıra ülke içinde ve
dışında yorumladıgı yeni bestelerle
yol gösterici görevini yerine
getirmektedir. Orkestra 1 930'da
Adrian Boult tarafından Londra'nın ilk
yerleşik toplulugu olarak, 20. yüzyılın
alışılagelmiş repertuarına karşılık yeni
müzigin en iyi örneklerinin
yorumlanması amacıyla kuruldu ve bu
amaç azalmadan bugün de devam
etmektedir. Orkestrayı yöneten
birinci şefler arasında Pierre Boulez,
Colin Davis, Gennadi Rozdestvenski
ve John Pritchard gibi isimler yeraldı.
Orkestra, 1 989'da birinci şeflige
atanan Andrew Davis, konuk şefler
Günter Wand ve Jiri Belohlavek
yönetiminde konser salonlarında,
stüdyolarda, turnelerde ve ticari
kayıtlarda başarı grafıgini sürekli
yükseltmektedir. Orkestrayı · geçmişte
yöneten konuk şefler arasında
Toscanini, Weingartner,
Koussevitzky, Scherchen, Maazel ve
Haitink gibi isimler bulunmaktadır.
Orkestra aynı zamanda Stravinsky,
Bartok, Schönberg, Prokofıef, Strauss,
Lutoslawski, Berio, Henze ve
Stockhausen gibi 20. yüzyılın önemli
bestedieriyle de çalıştı. 1 995
sezonunda Michael Nyman'ın yeni
eserinin dünya prömiyerini, Roger
Norrington'un yönettigi Beethoven'in
Missa Solemnis'ini, Harrison
Birstwistle'ın operası The Mask of
Orpheus'un konser versiyonuyla
Elgar, Mahler, Prokofıev, Şostakoviç
ve Vaughan Williams'ın eserlerini
başarıyla yorumlayan BBCSO, 1 996
Ocagı'ndaki konserlerini Charles
lves'e adadı; 1 997'de ise
Lutoslawski'nin eserlerini
seslendirecek.
•

Di rector of the BBC Symphony

20th century reperroire. This

1 995 they recorded three A Cappella

commitment continues undiminished

CDs. He is also active as a freelance

today. The orchestra's chief conductors

conductor and trainer, and has given

have included Pierre Boulez, Colin

concerts in Ausrria, Germany, France,

Davis, Gennady Rozhdesrvensky and

lsrael and the USA .

John Pritchard. Andrew Davis was
appointed chief conductor in 1 989.
Working regularly under Andrew Davis
and the chief guest conducror Günter
Wand and ]iri Belohlavek, the orchesrra
has conti nued to increase its profile in
concert halis, i n studio, c;ın tours and
commercial recordings. Past guest
conductors have included Toscanini,
Weingartner, Koussevitzky, Scherchen,
Maazel and Haitink. The orchestra has
also worked with great compasers of the
20th century such as Srravinsky, Bartok,
Schoenberg, Prokofiev, Strauss,
Lutoslawski , Berio, Henze and
Stockhausen. The 1 995 concerrs in
London i ncluded the world premiere of a
piece by M ichael Nyman, Roger
Narrington conducting Beethoven's
Missa Solemnis, the serni-staged
performance of Harrison Birstwisrle's
opera The Mask of Orpheus as well as
music by Elgar, Mahler, Prokofiev,
Shostakovich and Vaughan Williams. In
1 996 January the programmes were
dedicated to Charles lves and in 1 997
the music of Luroslawski will be
celebrated.

STEPH EN JACKSON
• 1 989'da BBC Senfoni Korosu'nun
yönetmenligine atanan Stephen
Jackson, 1 00'den fazla degişik eserden
oluşan repertuarıyla koroyu önemli
birçok şefın yönettigi konsere
hazırladı. Ayrıca koronun Londra'daki
önemli konser salonlarında verdigi
konserleri yönetti ve üç A Cappella
CD doldurdu. BBC Korosunun
yanısıra Avusturya, Almanya, Fransa,
lsrail ve ABD'de hem şef, hem de

Brahms: Trajik Uvertür

Brahms Trajik Uvertür'ü, bir diger
ünlü uvertürü olan Akademik Töreni
ile aynı zamanda, 1 880'de Bad
lschl'deki yaz tatilinde bestelemiştir.
Brahms'ın bu iki eseri hakkında, "biri
aglıyor, digeri gülüyor" dedigi
söylenir. Gerçekten de Trajik
Uvertür ismine yakışan bir karanlıkta,
ölümü anımsatan havadadır. Bazı
uzmanlar Brahms'ın bu eseri,
Viyana'nın ünlü Burg Tiyatrosu
müdürü Dingelstedt'in istegi üzerine
Goethe'nin Faust temsili için yazdıgını
öne sürer. Ancak bu gerçekleşmeyince
eser ilk kez 26 Aralık 1 880'de Hans
Richter yönetiminde Viyana Filarmoni
Orkestrası tarafından çalınmıştır.
Pastaral bir kır ortamında yazılan bu
uvertür için Brahms'ın kendi bir
açıklama yapmamış, herhangi bir trajik
konu üzerine olup olmadıgını
belirtmemiştir.
Karanlık Re minör tondaki Trajik
Uvertür ismine uyan bir havada
başlar. Hafif davul vuruşlarını
orkestranın sert akarları izler. Daha
sonra minör-major tonları arasında
kararsız kalan yaylı çalgılar gizemli
ana temayı duyurur. Tahta ve madeni
üfleme çalgıların da katılımıyla tüm
orkestraya yayılan tema türlü yan
tematarla kesintiye ugrar. Önce tahta
üfleme ve yaylı çalgılarda, sonra da
trombonda beliren bu yan temaların
ardından daha aydınlık ve
sakinleştirici bir motif Fa majör tonda
duyurulur, ancak yetersiz kalır; yine
orkestranın sert darbeleriyle kesilir.
Orkestra sanki karanlık kadere dogru
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koşar. Ritmik bir enerjiyle süren
gelişirnde ana tema, trombon motifı,
sakin motif ve yan temalar birbiri
içine girmiş gibidir. Bir ümit ışıgı
belirir gibi olursa da güçle yükselen
ana tema eseri sona erdirir.
(Süre 1 2')
Mahler: Rückert Liedleri

Mörike, Eichendorf, Goethe, Heyse
ve Geibel gibi şairlerin eserlerini
degeriendiren büyük lied bestecisi
Hugo Wolfun aksine Mahler, her
zaman Rückert'in şiirlerine karşı bir
yakınlık duymuş, onun şiirlerindeki
halka yakınlıgı ve saflıgı tercih etmişti.
Mahler'e göre onun şiirleri edebi
şiirin yapmacık havasından uzak,
dogaya ve yaşama daha yakındı.
Alman şair Friedrich Rückert'in
( 1 788- 1 886) şiirlerini çok begenen
Mahler, 1 905'de Viyana'da onun için
şöyle demiş: "Des Knaben
Wunderhorn (Çocugun Tılsımlı
Boynuzu) adlı besternden sonra artık
yalnızca Rückert'i müziklendirebilirim.
Onun şiirleri birinci sınıf; tüm diger
lirikler ise ikinci sınıf!" Hukuk ve
klasik fıloloji ögrenimi gören,
Viyana'da yaşarken de dogu edebiyatı
ile ilgilenen Rückert, Erlangen ve
Berlin üniversitelerinde dogu dilleri
profesörü olarak görev yapmış,
1 872'de, peşpeşe ölen iki çocugu için
yazdıgı Kindertoten Lieder (Ölü
çocuklar için şarkılar) adlı eseriyle
Mahler'i etkilemişti. Mahler 1 90 l 'de,
-Kindertoten Lieder ile aynı yılda
başladıgı Beş Rückert Liedi'nin
sonuncusunu 1 902 Agustos'unda
tamamlamış ve liedler ilk kez
Viyana'da 8 Şubat 1 902'de
seslendirilmişti. Mahler'in 1 90 l 'de
tanıştıgı ve 9 Mart 1 902'de, Alma
Schindler ile evlendigi günlerde
yazılan ve bestecinin en içtenlikli
liedleri arasında yer alan Rückert
Liedleri duygularının derinligi ve
çalgılamanın eşsiz saydamlıgı ile
seçkinleşir.
Mahler, Güney Avusturya'da Karnten
bölgesinde 1 90 1 -2 yıllarında geçirdigi
ilk yaz tatillerindeki mutlu günlerinde
besteledigi bu liedlerin, basit sözleri
içinde derin anlamlar taşıyan ve
kelime oyunlarını da içeren liriklerini
kendi stiline çok yakın bulmuştur.

Mahler böylece orkestral renkleri de
büyük bir dikkatle işlemiş, trombon
ve trompetlere yer vermemiş,
yalnızca son şarkıda tüm gücünü
kullanmasına karşın bu kez yaylı
çalgıları sürdinli olarak
degerlendirmiş; hem tonalite, hem de
dokuda şiirlerin en derin anlamını
yansıtabilmek için yerine göre çalgıları
ustaca işlemiştir.
Besteleniş sırasına göre, 1 4 Haziran
1 90 1 'de tamamlanan Fa majör
tondaki çok canlı (Sehr lebhaft)
başlıklı "Biicke mir nicht in die
Lieder" (Şarkılarıma bakma) adlı ilk
Lied, Mahler'in sırdaşı Natalie Bauer
lechner'e göre, sanki metni besteciye
aitmiş gibi ona özgüydü. Mahler ise bu
liedini digerlerine göre en önemsiz
olarak niteliyor ve bu nedenle
herkesin en çok onu sevdigini
söylüyordu. Bu liedin metnindeki
Lieder=Lied'ler ile Lider=Göz kapagı
anlamları arasında mecazi ilişkiyi,
Topragın Türküsü (Das li ed der
Erde) eserindeki gibi, bir Çin havasını
anımsatan sürekli bir devinim (moto
perpetuo) ile yüceltmişti. . . 1 90 1
yılının Temmuz ayı sonunda, ya da
Agustos başında tamamlanan, çok
hafif ve içtenlikli (Sehr zart und innig)
başlıklı, Re majör tondaki "lch atmet'
einem linden luft" (Bir ıhlamur
kokusunu içime çekiyorum) adlı
2. Rückert Liedi'ni Mahler, "Sanki
insan bir sevdiginin yanındaymış gibi,
tek bir kelime konuşmadan bile iki
ruhun bütünleştigi, çekingen ve mutlu
duyguların oluştugu an, bu liedin
içinde saklıdır" şeklinde tasvir
etmiştir. Ayrıca bu liedin sözlerindeki
"lhlamur agacı" anlamındaki "linden"
ile zarif, kibar anlamındaki "Lind"
arasındaki ince farkı zevkli bir
orkestrasyon ile yansıtmış, solo
nefesli çalgılar, arp, çelesta ile tiz
yaylıları kullanmış; bas partisini
yalnızca arp ve kornolarla işlemiştir . . .
1 6 Agustos 1 90 1 'de tamamlanan Fa
majör tondaki pekçok agır ve
çekingen (Ausserst langsam und
zurückhaltend) tempodaki "lch bin
der Welt abhanden gekommen"
(Dünya ile baglantımı yitirdim) adlı
3. Rückert Liedi ise Mahler'in en
önemli liedlerinin başında yer alır:
5. Senfoni'nin Adagietto bölümü ile,
Ingiliz kornosu ile vurgulanan

ezgisinin dümdüz giden çizgisi ve
kendine özgü ses rengi nedeniyle
yakın ilişkiler sergileyen lied,
dünyadan uzak oluşun, çekinişin
ruhsal durumunu, -Mahler'e göre,
bizzat kendisini, sanki dudaklarının
ucuna kadar yükselen, ancak dışa
vurulmayan duygularını- anlatır . . .
1 90 l 'in yaz aylarında bitirilen, sakin,
aynı tempoda (Ruhig, gleichmassig)
başlıklı Si minör tondaki "Um
Mitternacht" (Gece yarısında) adlı
4. lied ise etkili bir nutuk tarzında,
bölüm bölüm dinsel bir havada gibi
işlenir. "Um Mitternacht" nakaratları
ise la minöre dönüşerek bir kaçışı
simgeler. Sanki tüm yaylı çalgılar
gözden çıkarılmış gibi yalnızca üfleme
çalgılar ile arpa tüm görev yüklenmiş,
hüzünlü ve karanlık bir hava
oluşturulmuştur. Sonda stilize edilen
baykuş çagrıları ile ortalık aydınlanır,
şiirin dindar havadaki metni
Mahler'de -tersine- heyecanlı bir ilahi
ile son bulur . . . 1 902 Agustos ayında
tamamlanan, içtenlikli (lnnig) başlıklı,
Do majör tondaki "Liebst du um
Schönheit" (Güzellik için yaşıyorsan)
adlı 5. Lied'i Mahler, karısı Alma
Mahler için piyano eşliginde
bestelemiştir. Bu liedin orkestra
düzenlemesi ise, 1 9 1 6'da Max
Puttmann tarafından Liepzig'te
yapılmıştır. Orjinali, Alma Mahler'in
londra'daki evinde bulunan bu aşk
şarkısı dışındaki diger dört liedi
Mahler, halk karşısında hem piyano,
hem de orkestra eşliginde
seslendirmiş ve çeşitli konserlerde bu
sırayı da kendine göre degiştirmiştir.
(Süre 23')
l. Ich atmet' einem Linden Duft

Ich atmet' einem Linden Duft!
Im Zimmer stand ei n Zweig der Linde,
ei n Angebinde von lieber hand.
Wie lieblich war der Lindenduft !
Wie lieblich ise der Lindenduft,
das Lindenreis brachst du gelinde!
I h at me le is i m Duft der Linde der Liebe l i nden Duft .

Tatlı b i r kokuyu

içime çektim

Tatlı bir kokuyu içime çektim!
Odada bir tutarn ıhlamur vardı,
sevgili bir elin hediyesiydi.
Ne hoştu ıhlamurun kokusu!
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Ne hoştur ıhlamur kokusu,
nazikçe kopardıgın o bir tutarn ıhlamur!
Hafifçe içime çektim ıhlamur kokusunu
aşkın o nazik kokusunu.
2 . Liebsr du um Schönheit

Liebst du um Schöiıheit,
O nicht mich liebe!
Liebe die Sonne,

sie tragt ei n gold'ness Haar!
Liebst du um Jugend,

Sanki suç üstü yakalanmış gibi.
Ben bile cüret edemiyorum
Onları gelişirken görmeye.
Bakma şarkılarıma!
Merakın tam bir ihanet!
Arılar da, peteklerini yaparken
yabancı gözlerden sakınırlar,
kendileri bile bakmazlar.
Bal dolu altın petek,
sonunda gün ışıgına çıktıgında
tadına bakacak ilk sen olacaksın!

O nicht mich liebe!
Liebe die Frühling,
der jung i st jedes Jahr!
Liebst du um Scharze,
O nicht mich liebe!
Liebe die Meerfrau,
sie hat viel Perlen klar!
Liebst du um Liebe,
O ja mich liebe!
Liebe mich immer,
dich lieb" ich immerdar!

Meine Augen schlag' ich nieder,
wie ertappt auf böser Tar.
Selber darf i ch nicht gerrauen,
ihrem Wachsen zuzuschauen.

sie mag wohl glauben, ich sei gestorben'
Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
ob si e mi ch für gesrorben hal r.
lch kann auch gar nichts sagen dagegen,
denn wirklich bin ich gesrorben der Welr.
lch bin gestorben dem Weltgetümmel

Dünyayla ilişkimi kestim

Dünya ile ilişkimi kestim
üzerinde boşuna çok zamanımı harcadıgım;
uzun süredir haber alan yok benden
ölmüş oldugum pekala sanılabilir!
Pek o kadar aldırdıgım yok
dünyanın beni ölmüş sanmasına.
Buna karşı diyecek bir sözüm yok
gerçekten öldüm ben dünya için.
Dünyanın karmaşasına karşı ölüyüm
ve sakin bir köşede dinleniyorum!
Kendi cennetimde yalnız yaşıyorum,
aşkımda, şarkımda.
5. Um Mitternacht

Um Mi ttemacilt

hab' ich gewacht
und aufgeblickr zum Himmel;

um Mi tternachr.

Blicke mir nicht in die Lieder!

Um Mitternacht
hab' ich gedacht

lassen auch nicht zu sich schauen,
schauen selbst auch nicht zu.
Wenn die reichen Honigwaben

Herr über Tod und Leben:
Du haltsr die Wacht

Geceyarısı
düşüncelerimi karanlık uzayın
derinliklerine yönelttim;
bir ışık görüntüsü bile
beni teselli etmedi
geceyarısı.
Geceyarısı
dinledim
kalbimin vuruşlarını;
ve sadece keskin bir acı
canlanıverdi
geceyarısı.
Geceyarısı
savaş açtım
Ey insanlık, senin ızdıraplarına;
zaferi kazanamazdım
sadece kendi gücümle
geceyarısı.
Geceyarısı
gücümü bıraktım
senin genç ellerine!
Ölüm ve yaşamın Tanrısı
sen ki bekçilik edersin
geceyarısı!

kein Srern vom Sterngewimmel
hat mir gelacht

Deine Neugier ist Verrat!
Bienen, wenn sie Zellen bauen,

in deine Hand gegeben '

Geceyarısı
uyandım
gökyüzüne baktım;
milyonlarca yıldız arasında
hiçbiri bana gülümsemedi
geceyarısı.

sie hat so lange nichrs von mir vernommen,

in meinem Lieben, i n meinem Lied.

Blicke m ir nicht in die Lieder'

Um Mi rternacht
hab' ich die Macht

Geceyarısı

lch leb" allein in einem Himmel,

3. Blicke mir nicht in die Lieder

um Mi nernaclu.

!ch bin der Welt abbanden gekom men,

Eter güzellik için seviyorsan

Eger aşk için seviyorsan,
o zaman evet, sev beni!
Sev beni her zaman,
Hep sevecegim ben seni!

nicht konnt' ich sie entscheiden
mit meincr Macht

mit der ich sonsr viele Zeit verdorben;

Eger güzellik için seviyorsan,
o zaman sevme beni!
Güneşi sev,
parlak altın saçları için.

Eger zenginlik için seviyorsan,
o zaman sevme beni!
Bir deniz kızını sev,
parlak incileri var onun.

O Menschheit, deiner Leiden;

Um Mi tternachr!

4. lch bin der Welt abhanden gekommen

und ruh' in einem sriilen Gebiet!

Eger gençlik için seviyorsan,
o zaman sevme beni!
Baharı sev,
her yıl yeniden tazelenen.

Um Mitternaclıt
kampft" ich die Schlacht,

hinaus in dunkle Schranken;
es hat kein Lichtgedanken
mir Trosr gebracht
um M i tternachr.

sie zu Tag bef<irder haben,

Um Mi tternacht

dann vor alien nasche du!

kampft' ich die Schlacht,
die Schlage mei nes Herzens;

Bakma şarkılarıma

ei n einz'ger Puls des Schmerzens

Bakma şarkılarıma!
Ben bile gözlerimi indiriyorum.

war angefacht
um Mi tternachr.

Walton: Nabukodonosor'un Şöleni

8 Mart 1 983'de ltalya'da lschia
adasındaki evinde ölen William
Turner Walton, özellikle Ingiliz
orkestra müzigi alanında Vaugham
Williams ile Britten arasında sivrilen
önemli bir bestecidir. Lancashire'de
Oldham kentinde dogan Walton,
koro şefi olan babasından aldıgı müzik
derslerinden sonra 1 O yaşında
Oxford Katedrali'ndeki çocuk
korosuna girdi, 1 2 yaşında beste
yapmaya başladı. 1 9 1 8'de, 1 6 yaşında
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yazdıgı koro müzikleri, bir piyanolu
dörtlü ve şarkılarla dikkati çekti ve
müzik ögrenimi görmesi saglandı.
1 920'den sonra 1 O yıl, Oxford'ta
tanıştıgı Osbert ve Sachevell Sitwell
kardeşlerle birlikte Chelsea'de yaşadı;
kendini özellikle bestelemeye vererek
Façade ( 1 92 1 ). Portsmouth Burnu
( 1 925), Sinfonia Concertante ( 1 926),
Viyola Konçertosu ( 1 928-9) gibi
eserler yazdı. Viyola Konçertosu
Walton'un olgunluk çagının ilk örnegi
olarak görülür: Walton 1 929'da,
orkestra müziginde artık kendini
kabul ettirmiş bir besteci sayılıyordu.
O yıl, 27 yaşında, geniş çapta bir
oratoryo yazmaya başladı: BBC'deki
en büyük dostlarından biri olan,
Müzik Yayınları Müdürü Edward
Clark tarafından genç besteciye bir
koral müzik yazması önerildL
Çocuklugundan gelen koro
deneyimiyle Walton, kendisini bir
kardeş gibi evlerinde rahatça
yaşamasını saglayan Sitwell'lerden
Osbert Sitwell'in lncil'den
yararlanarak hazırladıgı metni
degerlendirdi: Belshazzar's Feast
(Belshazzar'ın Şöleni) adlı eser,
Buhtunnasar olarak da bilinen Babil
Kralı ll. Nabukodonosor'un (MÖ
605-562) Asur devletini yıkarak,
593'de Kudüs'ü zaptettikten sonra
halkını esir ederek kendi ülkesine
götürmesini konu alır. Aynı konuyu
ünlü ltalyan besteci Giuseppe Verdi
de 1 842'deki Nabucco operasında
işlemiş ve büyük başarı kazanmıştı.
Kudüslü Yahudilerin Babil'deki acılı
günlerini ve asma bahçeleriyle ünlü bu
büyük kentin birden yıkılışını ustalıkla
canlandıran Walton'un bu eseri ise,
yine aynı şekilde Inci! metinleri
üzerine yazılan diger üç çagdaş koro
orkestra eseriyle -Honegger'in Kral
David ( 1 92 1 ), Kodaly'nin Psalmus
Hungaricus (Macar Mezamir llahileri,
1 923) ve Stravinski'nin Psalm
Senfonisi ( 1 930)- aynı degerde kabul
edilir. Bariton solo, karma çifte koro
ve geniş bir orkestra kadrosunu
-piyano, org ile sahnenin her iki
yanında yer alan iki madeni üfleme
çalgılar toplulugunu, timpaniye ek
olarak dört ek vurma çalgıyı da
içeren eser Walton'u oldukça
yormuştu. Çekingen karakterli, zora
gelmeyen bir tip oldugu için de,

önemli eserlerinde daha çok sıkıntı
çekiyordu: Özellikle
Nabukodonosor'un Şöleni'nde altın
ve gümüş gibi sözcüklerin müzikle
anlatımı için yedi ay düşündü; metinde
yeralan degerli madenierin tasviri için
çeşitli çalgıları kullandı. Sitwell'in aşırı
dramatize ettigi libretto, Kutsal
Kitap'tan pasajlar kullanılarak,
Peygamber Danyal'ın kitabının beşinci
bölümündeki 1 37 ile 8 1 . Mezmurları
ve Kutsal Kitap'ın son cüzü üzerine
hazırlanmıştı. Ancak iki yıl sonra,
1 93 1 'de tamamlanan eser ilk kez
Leeds Festivali'nde Malcolm Sargent
yönetiminde 8 Ekim 1 93 1 'de
seslendirildi; bariton solist ise Dennis
Noble'du. Teknik ve müzikal
engellere karşın ilk yorum çok başarı
kazandı.
Yüzyılımız lngiltere'sinde, 1 900'de
seslendirilen ve mistik bir şiir üzerine
bestelenmiş olan Elgar'ın
"Gerontius'un Düşü"nden sonra en
önemli koro eseri olarak kabul edilen
ve Lord Berners'e ithat edilen
"Nabukodonosor'un Şöleni"
bölümlere ayrılmamış olmakla
beraber üç ana bölmeden oluşur:
lıkinde Yahudi esirlerin Babil'deki
üzüntüleri ve çektikleri acılar
canlandırılır; ikincide
Nabukodonosor'un şöleni ve Babil'in
zenginligi yansıtılır; üçüncüsü ise
kralın ölümünden ve Kalde
imparatorlugunun parçalanmasından
sonraki sevinçli anları içerir. Agır ve
görkemli (Maestoso) tempodaki ilk
bölüm üç trombonun unison
fanfarıyle girer; tüm eserin tüyler
ürpertici giriş kehaneti dört sesli
eşliksiz erkekler korosunca yansıtılır:
Peygamber lşaya'nın (lsaiah)
"Ogulların götürülüp, Babil Kralının
sarayında köle olacak; onun için
teryadınla Tanrı'yı çagır" sözleri sert
ve soguk, uyumsuz (dissonance)
anlatımla vurgulanır. Bunu bas yaylı
çalgıların başlattıgı agıt (Lamento),
eserin en önemli teması, Psalm
1 37'den alınan "By the waters of
Babylon-Babil'in sularında" sözleriyle
vatan özlemi yüklü giren sekiz sesli
koro izler. Burada "Waters-Sular ve
"Wept- Agladık" sözleri geçerken
müzikte, çoşan bir su gibi kabaran,
yükselen bir anlatım efekti kullanılır.
Huzursuz bir ortam belirir, koro

itharn eden bir anlatımla "How shall
we sing the Lord's song in a strange
land?-Yabancı bir ülkede Tanrı'nın
şarkısını nasıl söylecegiz?" diye sorar.
Buna solo bariton koronun yarısının
katılımıyla, önemli temayı
seslendirerek cevap verir: "If 1 forget
thee, O Jerusalem-Eger seni
unutursam Ey Kudüs". Bu sözler
koroda yankılanır. Giriş tekrar belirir,
doruga ulaştıktan sonra yavaşca
söner.
Çok kısa bir duraklamadan sonra,
neşeli ve hızlı (AIIegra molto)
tempodaki 2. Bölüm, solo baritonun
bir tasviriyle "Babylon was a great
city-Babil büyük bir kentti" sözleriyle
başlar. Babil'in zenginligi, her türlü
degerli madenler, şarap, yag, hububat,
ipekli, koyun, kocabaş hayvanlar, vs.
anlatılır; tüm degerli, degersiz şeylerin
sözleri orkestranın çeşitli çalgılarıyla
ustaca canlandırılır: Altın (gold) ve
altından yapılmış nesneler (golden)
enerjik bir marş gibi zil ve gong ile;
gümüş (silver), kadın seslerine eşlik
eden flüt, pikolo, glockenspiel ve
üçgen (triangle) ile; demir (iron) gong
ve örs vuruşu ile; tahta (wood)
ksilofon, tahta blok ve yaylıların (col
legno) yayın tahta tarafının
vurulmasıyla yansıtılır. Sahne, çok
fazla ön plana çıkan trompetlerle
renklendirilir: Kral
Nakukodonosor'un binlerce soyluya
verdigi büyük şölende Kudüs'ten
alınan altın ve gümüş kupalardan
şarap içtigi anlatılır. Kral her türlü
çalgının, klarnet, flüt, tulum, santurun
getirilmesini emreder ve tekrar içilir.
Kral tüm Tanrılara: Altın, gümüş,
demir, tahta, taş, bakır tanrıianna
şükredilmesini ister. Böylece
duyulmayan ve görülmeyen sahte
tannlara övgüler yagdırılır. Zarif bir
arp sesiyle bu kez kral övülür: O
Kralların kralıdır! Bu pagan şöleni tam
bir çılgınlıga ulaşmışken birden soguk
bir sessizlik oluşur ve müzik agırlaşır:
Anlatıcı rolündeki bariton duvardaki
yazıyı seslendirir: Bir elin yazdıgı yazı
farkedilir: "Mene, Mene, tekel
upharsin-Terazide tartıldın ve aranan
oldugun belirlendi". O anda dramatik
bir sahne yaratılır. Walton zil,
davullar ve gongu da içeren etkili
eşlikle yine anlatıcıya yol açar: O gece
Kral Nabukodonosor katiedilir ve
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krallıgı parçalan ır . . . Koro "slain"
(kılıçla katledilmek) kelimesindeki
dehşet verici tavrıyla bölümü sona
erdirir.
3. Bölüm neşeli ve mutlu canlılıktaki
(AIIegro giocoso) bir tempodadır:
Koro ve orkestranın kutlayıcı havası
egemendir. lsrail Tanrısına övgü 8 1 .
Mezmur'dan (Psalm) kaynaklanır:
"Then sing aloud to God our
strength-Ve Tanrı'ya yüksek sesle
gücümüzü haykır" diye başlayan koro,
sonra kısa süren bir ses düşüşüyle,
küçük koro olarak ekolu biçimde, çok
duygulu (molto espressivo) Babil'in
kötü kaderini anımsatır. Eşliksiz koro,
trompetçilerin ve borazancıların
sustugunu (The trompetors and
pipers are silent) belirttikten sonra
canlanır, güçlü davul vuruşlarıyla
desteklenen neşesine yeniden
kavuşur. Törensel ve parlak bir
Halleluja (Amin) ile ve kısa bir
orkestra fınaliyle eser sona erer.
(Süre 38')

Happy shall h e be that taketh thy children

Belshazzar whiles he tasres the wine

And dasheth them against a stone,

Commanded us to bring the gold and silver

For w ith violence shall that great city

vessels

Babylon be thrown down
And shall be found no more at all.

That his Princes, his wives and his concubines
Might rejoice and drink therein.
After they had praised their strange gods,

Babylon was a grear ciry .

The idols and the devils,

Babylon was a great city
Her merchandise was of gold and sil ver,
Of precious stones, of pearls, of fıne !inen ,
Of purple, sil k and scarler.

Falsegods who an neirher see nor hear,
Called they for the timbrel and the pleasant
harp
To extol the glory of the King,

All manner vessels of ivory,
All mannervessels of most precious wood,
Of brass, iron and marble,

Then they pledged the King before the people
Crying, Thou, O King, art King of Kings:
o King, li ve for ever.

Cinnamon, odours and ointments,
Of franki ncense, w ine and oil,

And in that same hour, as they feasted

Fine flour, wheat and beasts,

And in that same hour, as they feasted

Sheep, horses, chariots, slaves

Came forth fıngers of a man's hand.

And the souls of men.

And the King saw

In Babylon Belshazzar rhe King Made a
great feasr.
Made a feasr to a thousand of his lords,
And drank wine before rhe thousand.

The part of the hand that wrote.
And this was the writing that was written:
'MENE, MENE, TEKEL UPHARSIN'
'THOU ART WEIGHEDIN I N THE

Belshazzar, whi les he tasred the wine,

BALANCE AND

Commanded us to bring the gold and silver
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vessels:
Yae! the golden vessels, which his farher,

In that night was Belslıazzar the King slain,
And his Kingdam divided.

Nebuchadnezzar,

Thus spake Isaiah:

Had taken our of the remple that was in

Thus spake Isaiah

Jerusalem.

Thy sons that thou shalt beget.
They shall be taken away,

He commanded us to bring rhe golden vessels

And be eunuchs

Of rhe temple of the house of God,

In the palace of the King of Babylon.

That the King, his Princes, his wives

Howl ye, howl ye, therefore:

And his concubines might drink rherein.

For rhe day of the Lord is at han d '

Then sing aloud to God our strength

Then sing aloud to God our srrengrh;
Make a joyful noise unto the God of Jacob.
Take a psalm, bring hithr the ti mbrel,
Blow up the rrumpet in the new moon,
Blow up the trumpet in Zion
For Babylon the Great is fallen, fallen,
Alleluia!

Then the King commanded us:

By rhe waters o f Babylon

Bring ye the cornet, flure, sackbut, psaltery

By rhe waters of Babylon

And all kinds of music: they drankwine again,

There we sat down; yea we wept

Yea, drankfrom the sacredvessels;

And hanged our harps upon the willows.

And then spake the King:

For rhey that wasred us
Required of us mirth;

Praise ye

They that carried us away captive

Praise ye
The God of God

Required of us a song,
Praise ye

Sing us one of rhe songs of Zion.

Praise ye

In a strange land�

Make a joyful noise un ro the God of Jacob.
W hile the King of the Earth lament
And the merchants of the Earrh
Weep, wail and rend their raimenr.
They ry, Alas, Alas, that geat city,
In one hour is her judgement come.
The trumpeters and pipers are silent

The God of Silver

How shall we s i ng the Lord's song

Then sing aloud to God ourstrengrh;

The trumpeters and pipers are silent,
And the harpers have ceased to harp,

The God of lron

And rhe light of a candie shal sh ine no more.

The God of Wood

Then sing aloud to God our strength

Praise ye

I f I forger thee, O Jerusalem

If I forger rhee, O Jerusalem,

Praise ye

Ler my right hand forger her cunning

Then sing aloud to God our strength,
The God of S ton e

If I do not remember thee,

Praise ye

Ler my tongue cleaves to the roof of my
mouth.
Yea, if I prefer not Jerusalem above my chief
joy.

For Babylon the Great is fallen, Alleluia'
The God of Brass

Praise ye the Gods'
Thus in Babylon, the mighty city

Thus in Babylon, the mighty city,

By the waters of Babylon

Belshazzar the King made a great feast,

There we sat down; yea we wepr.
O daughter of Babylon, who arr to be
desrroyed.

Make a joyful noise to theGad of Jacob,

Made a feast to a thousand of his lords
And drank wine before the thousand.
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Katkıları için WESTDEUTSCHE LANDESBA NK'a te;ekkür ederiz.
We are [.(ratejlll to WESTDE UTSCH E LA NDESBANK for spansoring this performance.

LEONARD SLATKIN, şef conducror

Ra/ph Vaughan Williams ( 1 8 72-1 958)
"Tarlakuşunun Yükselişi" Keman ve Orkestra için Romans
"The Lark Ascending" Romance for Violin and Orchesrra

Benjamin Britten ( 1 9 1 3 - 1 9 76)
Sinfonia da Requiem, Op.20
Larcrynıosa ( A slow marching lanıent): A ndante ben misurato
Dies irea (A fornı of Dance of Death): A llegra fuoco
Req11iem aeternam: A ndante mo/to tranquillo

Ara Inrermission
johannes Brahms ( 1 83 3 - 1 897)
Senfoni No.2, Re Majör Op.73
Symphony No.2 in D M a j or, Op . 7 3

A llef!.ro non troppo
Adaf!.io non troppo-L'lstesso tempo, ma grazioso
Allegretto f!.razioso (Quasi A ndantino)-Presto ma non assai
A llef!.rO con spirito

3.7. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Eireni Museum, 7.00 pm

B11 konser THE BRITISH COUNCIL 'in i;birliRi ile düzenlenmi;tir.
This concert has been realised in cooperation with THE BRITISH COUNCIL.

LEONARD SLATKIN
Leonard Slatkin 1 996/97 sezonu
başında Washington DC'deki Ulusal
Senfoni Orkestrası'nın Müzik
Direktörü oldu. Avrupa, Kuzey
Amerika, Uzak Dogtı. ve Avustralya'da
yönetti�i konserlerdeki yaratıcı
programlarıyla, klasik, romantik ve 20.
yüzyıl repertuarını yorumlamasıyla
dikkat çekti. Son 1 7 yıldır Müzik
Direktörü oldu�u Saint Louis Senfoni
Orkestrası'nın şimdi onursal şefidir ve
bu toplulukla Kuzey Amerika'da
verdigi konserlerin yanısıra Avrupa ve
Uzak Do�u'da başarılı beş turne
yapmıştır. Ulusal Senfoni'yle ilk Avrupa
turnesini 1 997 sonbaharında
gerçekleştirecek olan Slatkin 1 992'den
beri de, Cleveland Orkestrası'nın
düzenledigi Blossom Festivali'nin
yönetmenidir. Her mevsim New York
Filarmoni ve düzenli olarak da
Japonya'da NHK Senfoni
Orkestrası'yla konserler vermektedir.
1 995'de BBC Proms'un 1 00. yılında
Elgar'ın Enigma Çeşitlerneleri'ni
yönetti�i konser radyo ve
televizyondan canlı yayınlandı. Opera
şefi olarak da ün kazanan Slatkin
1 985'de Stuttgart Operası'nda
Massenet'nin Werther operasını
yöneterek Avrupa'daki ilk çıkışını yaptı.
Metropolitan'da ise ilk kez 1 99 1 'de
Altın Batının Kızı'nı yönetti. Yaptı�ı
kayıtların üçü Grammy Ödülü'nü aldı,
50 kez de aynı ödüle aday oldu. Saint
Louis Senfoni'yle yaptı�ı kayıtlar Haydn
ve Schubert'ten Bartok ve
Şostakoviç'in müzi�ine kadar geniş bir
repertuarı ve Amerikalı bestecilerin 1 O
eserini kapsar. Ayrıca Philharmonia,
Londra Filarmoni, Londra Senfoni ve
Bavyera Radyo Orkestraları'yla yaptı�ı
kayıtların yanısıra Altın Batının Kızı ve
Romeo ve Juliet operalarının kaydını
da gerçekleştirdi.
(Ayrıntılı bilgi için bakınız: sayfa 1 33)
•

• Leonard Slatkin assumed the position

of Music Director of the National

Symphony Orchestra, Washington OC
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ar che beginning of che 1 996/97 season.
H is performances throughout Europe,
Norrh America, che Far East and
Auscralia have been disringuished by
imaginarive programıni ng and highly
praised i n terprerarions of classical,
romantic and 20rh century repercoires.
He has been Music Director of the Saint
Louis Symphony Orchestra for the past
1 7 years and has now become che
orchestra's Conducror Laureare. He has
roured exrensively wirh rhem i n Nonh
A merica, as well as making fıve tours ro
Europe and che Far East. He will make
his fırst European tour with che
National Symphony in Aurumn 1 997.
Slarkin has alsa been Festival Director of
The Cleveland Orchesrra's Biossam
Festival since 1 992. I n addition ro rhese
commitmenrs, he gives several concens
each season with the New York
Philharmonic, and appears regularly i n
)apan wirh the N H K Symphony
Orchesrra. He introduced Elgar's
E n igma Variations live on radio and
television at the BBC Pronıs during
rheir Centenary Season i n 1 99 5 . Leonard
Slarkin has alsa achieved widespread
acclaim as an opera conducror. In 1 98 5
he made his European opera debur wirh
a new production of Massenet's W erther
for Srungan Opera. He has made his
debur at the New York Metropoliran
Opera in 1 99 1 with a new production of
La Fanciulla. H i s numerous recordings

have been awarded three Gram my

awards and 50 Gram my nam i nations.
His recordings with che Saint Louis
Symphony Ürehescra range from che
music of Haydn and Schuben ro that of
Bartok and Shosrakovich, and alsa
include 1 0 works by American
composers. He has alsa recorded with

londra'nın yanısıra ülke içinde ve
dışında yorumladıgı yeni bestelerle
yol gösterici görevini yerine
getirmektedir. Orkestra 1 930'da
Adrian Boult tarafından londra'nın ilk
yerleşik toplulugu olarak, 20. yüzyılın
alışılagelmiş repertuarına karşılık yeni
müzigin en iyi örneklerinin
yorumlanması amacıyla kuruldu ve bu
amaç azalmadan bugün de devam
etmektedir. Orkestrayı yöneten
birinci şefler arasında Pierre Boulez,
Colin Davis, Gennadi Rozdestvenski
ve John Pritchard gibi isimler yeraldı.
Orkestra, 1 989'da birinci şeflige
atanan Andrew Davis, konuk şefler
Günter Wand ve Jiri Belohlavek
yönetiminde konser salonlarında,
stüdyolarda, turnelerde ve ticari
kayıtlarda başarı grafıgini sürekli
yükseltmektedir. Orkestrayı geçmişte
yöneten konuk şefler arasında
Toscanini, Weingartner,
Koussevitzky, Scherchen, Maazel ve
Haitink gibi isimler bulunmaktadır.
Orkestra aynı zamanda Stravinsky,
Bartok, Schönberg, Prokofıef, Strauss,
Lutoslawski, Berio, Henze ve
Stockhausen gibi 20. yüzyılın önemli
bestedieriyle de çalıştı. 1 995
sezonunda Michael Nyman'ın yeni
eserinin dünya prömiyerini, Roger
Norrington'un yönettigi Beethoven'in
Missa Solemnis'ini, Harrison
Birstwistle'ın operası The Mask of
Orpheus'un konser versiyonuyla
Elgar, Mahler, Prokofıev, Şostakoviç
ve Vaughan Williams'ın eserlerini
başarıyla yorumlayan BBCSO, 1 996
Ocagı'ndaki konserlerini Charles
lves'e adadı; 1 997'de ise
Lutoslawski'nin eserlerini
seslendirecek.

che Philharmonia ürehes cra, London
Bayeriseher Rundfunk, as well as the

• The BBC Symphony Ürehescra is at

operas La Fanciulla and Romeo and

As a pioneer of new music, i r leads the

Julier.

way i n live boradeasrs on Radio 3 and

(For funher information please refer ro

performances of new works in London,

Philharmonic, London Symphony and

page 1 33 )

the hean of musical acrivity in the UK.

the regions a n d abroad. The B B C SO
was founded under Adrian Baule in

BBC SENFONI ORKESTRASI
BBC SYMPHONY ORCHESTRA

BBC Senfoni Orkestrası
Ingiltere'nin müzik yaşamının merkezi
konumundadır. Yeni müzigin öncüsü
olarak Radyo 3'ün canlı yayınlarında,

•

1 930 as London' s fırst permanenr
orchesrra, with the convicrion that the
best of new music must be cultivated
againsr the background of esrablished
20dı century repenoire. This
commitmenr conrinues undimin ished
roday. The orchescra's chief conducrors

have i ncluded Pierre Boulez, Co! in
Davis, Gennady Rozhdesrvensky and
John Prirchard. Andrew Davis was
appointed chief conducror in 1 989.

Working regularly under Andrew Davis
and che chief guesr conducror Günter
W and and J iri Belohlavek, che orchestra
has continued ro increase its profıle in
concerc halis, in srudio, on tours and
commercial recordings. Pasr guest
conducrors have included Toscanini,
Weingarrner, Koussevirzky, Scherchen,
Maazel and Haitink. The orchestra has
alsa worked w ith great compasers of the
20th century such as Stravinsky, Barrok,
Schoenberg, Prokofıev, Strauss,
Luroslawski, Berio, Henze and
Stockhausen. The 1 995 concerrs in
London i ncluded the world premiere of a
piece by Michael Nyman, Roger
Narrington conducring Beethoven's
Missa Solemnis, the serni-staged
performance of Harrison B i rsrwisde's
opera The Mas k of Orpheus as well as
nıusic by Elgar, Mahler, Prokofıev,
Shosrakovich and Vaughan Williams. In
1 996 January the programnıes were
dedicated to Charles lves and in 1 997
the music of Lutoslawski will be

celebrated.

Vaughan Williams: Romans

Ingiliz besteci Ralph Vaughan
Williams, kırlarda acı çeken bir
tarlakuşunu orkestra eşliginde
kemanla bir romans biçiminde
canlandırmak istemiş ve bunun için de
önce kemancı Marie Hill'i
düşünmüştü. 1 9 1 4 Yılının savaş
kargaşası içinde besteledigi, ancak
savaşın bitiminden sonra 1 920'de,
solo kemandan başka iki flüt, obua. iki
klarnet, iki fagot, iki korno, üçgen ve
yaylı çalgılar için düzenledigi
Romans\ her üfleme çalgıdan bir
tane degerlendirmek suretiyle oda
orkestrası için de yazdı. O anda,
dogaçlama yazılmış bir fantezi gibi
olan eser aynı zamanda, Ingiliz şair ve
hikayeci George Meredith'in ( 1 8281 909) aynı adı taşıyan şiirini temel
alır.
1 20 Mısra uzunlugundaki şiirin 1 2
mısralık bölümünü Romans'ın başına
alan Vaughan Williams, "Kalkarak
daireler çizen, gümüş bir zincir gibi
şakıyan, cennetini dolduruncaya kadar
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öten" kuşu solo kemanla yansıtır:
Agır ve temkinli (Andante sostenuto)
tempoda, 6/8'1ik ölçüde başlayan
eserde, orkestranın iki ölçü süren
agır girişini solo kemanın uzun
kadansı izler. Ölçüye baglı olmadan
(Senza misura) kemanın birşey
araştırırmış gibi bir tarzda sundugu
soloyu, orkestra zarif birinci tema ile
cevaplandırır. Önce kornonun
duyurdugu şarkı benzeri ikinci temayı
izleyen agırca (Largamento)
gelişimden sonra, uzun tutulan
orkestra akoru üzerine başka bir
keman kadansı bir arabesk gibi
sergilenir. 2/4'1ük ölçüde bir Ingiliz
halk dansı benzeri olan orta bölme,
sakin ama neşelice (AIIegretto
tranquillo) tempodaki üçüncü tema
ile karşıtlık yaratır. 6/8'1ik ile 8/9'1uk
arasında degişen ölçülerde, pastoral
havadaki dördüncü tema ile, daha
önceki bölmeleri anımsatırmış gibi,
2/4'1ük ölçüde, neşelice ama çok sakin
(AIIegretto molto tranquillo)
tempoda kısa bir pasaj birbirini izler.
Tekrarda ise, asıl tempoda (Tempo
del principio) beliren başlangıç
temaları, özellikle giriş teması
sergilenir ve romans, kemanın uzun
kadansını, önce orkestranın uzun
tutulmuş akorunun üstünde, sonra da
tek başına duyurarak eseri ölümcül
(Morando) sona sessizce ulaştırır.
(Süre 1 2')
Britten: Sinfonia da Requiem

Orkestra müzigi alanında oda
orkestrası için Sinfonietta Op. l
( 1 932), yaylı çalgılar için Senfon i Op.4
( 1 934), Ressini'den Soirees Musicales
Op.9 ( 1 936), F. Bridges'in bir Teması
Üzerine Varyasyonlar Op. l O ( 1 937),
Kanada Karnavalı Op. l 9 ( 1 939) gibi
eserler besteleyen Benjamin Britten
en önemli çıkışını 1 940'da Amerika'da
besteledigi Sinfonia da Requiem ile
yaptı. Her zaman ülkesinin eski halk
müzigine ve çoksesli müzigine ilgi
duyan Britten böylece çıkış noktası
olarak gelenegi seçmişti: Bu yönden
Stravinski'yi izleyen, Schönberg'in
1 2 ton müzigini, çagdaş akımların
olanaklarını -ancak onların cephesine
katılmadan- araştıran; müziginde,
tonal sisteme pekçok aykırılıkları
degeriendiren Britten'de, çogunlukla

da tonal ve çokseslilik belirgindir.
Böylece sınırda dolaşan Ingiliz besteci,
gelenegin temellerinden ödün
vermeden yeni müzigi kullanmıştır.
Bunun en güzel örneklerinden biri de
Sinfonia da Requiem'dir.
Britten 1 937'de annesinin ölümünden
sonra dost oldugu Ingiliz tenor Peter
Pears ( 1 9 1 0- 1 986) ile düzenli ortak
bir yaşama başlamış, ona piyanoda da
eşlik etmiştir. Onunla 1 939'da, ll.
Dünya Savaşı daha başlamadan
Amerika'ya giden Britten, savaş
başlayınca orada kalmış, New York'a
yerleşmiştir. 1 942 N isan'ına kadar
kaldıgı Amerika'da, Long Isiand'da
1 940'da tamamladıgı Sinfonia da
Requiem'i aslında Japon hükümetinin
bir siparişi olarak düşünmüştü:
Savaşın başlamasından 1 7 gün sonra
bitirdigi Keman Konçertosu'nun New
York yorumu araştırılırken arkadaşı
Ral ph Hawkes Japonları n,
Imparatorluk hanedanının 2600.
yılının uluslararası kutlama törenleri
için eserler sipariş edilecegini
anlatmıştı. Britten de onlara kısa bir
senfonik eser önermek istemiş;
gazetecilere de bu eseri babasının
anısına ithaf edecegini ve bunun
"savaş karşıtlıgına kendi katkısı"
olacagını söylemişti. Müzik
çevrelerinde, Japonların savaş karşıtı
bir esere ne kadar ilgi duyacakları,
biraz alayla tartışıldı ama ödeyecekleri
ücret çok yüksekti . . . 1 940 Şubat'ında
çok agır hastalanan ve 26 N isan günü,
Senfoni'yi üç haftada tamamlaması
istenilen ve Pears'ın yardımıyla da
çalınabilecek şekilde önce iki piyano
için düzenlemesini hazırlayan Britten,
Ingiltere'de "Solcu Besteci" olarak

tanımlanırken, eserlerinin Amerika'da
çalınmama tehlikesiyle karşı
karşıyaydı. Bir yandan Ingiliz
hükümetince uyarılırken, diger
taraftan Japon hükümeti notaları
inceleyerek, bu müzigin 2600.
mutluluk yılını yansıtmayacagını;
eserin tümüyle Hristiyan yapısında
dini bir müzik karakteri taşıdıgını
belirtmişti. Tokyo konserinde de
Hitler' i Japon ulusal marşıyla
selamiayacak olan orkestranın şefi
Yahudi oldugu için engellenmiş,
yalnızca iki müzigin -Aimanya'dan
R. Strauss'un Festmusik ve o ara
ltalya'da yaşayan Fransız J. lbert'in
Festive Uvertürü'nün- katıldıgı tören
müttefiklerce fiyasko olarak kabul
edilmişti. Bu arada Britten de aldıgı
avans ı çoktan harcamıştı. . .
O yıl amatör orkestralarda, -Ingiliz
kenti Suffolk'un adını taşıyan- Suffolk
Müzik Dostları Senfoni
Orkestrası'ndaki şefligine karşın
haftada 1 O dolar alan Britten
Amerikan uyruguna girmeyi de
düşünüyordu. Sonunda 29 ve 30 Mart
1 94 1 günleri Sinfonia da Requiem,
John Barbirelli yönetimindeki New
York Filarmoni Orkestrası tarafından
ilk kez seslendirildi. Aslında insan sesi
ve orkestra eşligi için yazılan bir ölüm
Mesi, cenaze törenlerinde kilisede
seslendirilen bir beste stili olan
Requiem'i senfonik biçimde ve geniş
bir kadroyla ele alan Britten, Sinfonia
da Requiem (Ölüm Mesi Senfonisi)
adlı eserinde orkestrayı şu çalgılardan
oluşturdu: Üç flüt, iki obua, Ingiliz
kornosu, iki klarnet, Si bemol klarnet,
iki fagot, kontr-fagot, alto-saksofon,
altı korno, üç trompet, üç trombon,
tuba, timpani, çeşitli vurma çalgılar,
iki arp, piyano ve tüm yaylı çalgı lar . . .
Daha 7 Aralık 1 94 1 'deki Pearl
Harbour baskını da
gerçekleşmediginden Britten New
York Sun gazetesine şöyle diyordu:
"Oiabildigince savaş karşıtı olarak
yazdım. Politik, sosyal ya da
ekonomik teorileri müzikle
anlatmanın mümkün olduguna
inanıyorum; ancak yeni bir müzigi
bilinen müzikal cümlelerle
birleştirerek bazı belirli düşüncelerin
aşılabilecegini düşünüyorum".
Gazetedeki bu satırları okuyan
konser dinleyicilerinin de, herhalde
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Sinfonia da Requiem'in ilk bölümü
Lacrymosa'yı başlatan gök gürültüsü
gibi, tehdit edici bas eşligindeki davul
seslerini savaş topları olarak
algılayacagı bu müzik, sonra bir kabus
gibi agır, ancak iyi ölçülmüş (Andante
ben misurato) tempoda yogun ve tek
temalı sürer; Humprey Carpenter'in
deyimiyle "acayip meşumlukta, savaş
karşıtı dini bir broşür gibi karakter
kazanır". Her üç bölümü de Re
tonunda olan eser, ayrıca Britten'in
kendine özgü bir düşüncesini de
yansıtır: Re sesinin I ngilizcedeki
karşılıgı D harfi, aynı zamanda Death
(Ölüm) sözcügünün de ilk harfıdir.
Sonat formunda ve bir cenaze alayı
havasındaki "A slow marching
lament" bu bölümde de barış getirici
Re majör ile, savaş getirici Re minör
arasındaki anlaşmazlık hem minörde,
hem majörde yansıyan korkunç bir
doruk noktasına kadar sürer. Alto
saksofonun agıtıyla da sanki bir insan
bedenine işkence ediliyormuş gibi bir
hava oluşur. Zengin nüanslarla, hem
lirik, hem de dramatik olarak eşit
oranda, korno, trombon ile
trompetlerin de katkısıyla gelişen
bölüm, sondaki güçlü davul
vuruşlarının zayıflamasıyla -sanki
şiddetli yarışmayı içeren bir kozmik
savaşın sona ermesi gibi- yavaşca
söner . . . Lacrymosa, -aslında
Requiem'lerde Dies lrae'nin son
bölümü olan bu "Gözyaşları"- uzun
bir iççekişle sona ererken aynı havada
ancak hızlı ve ateşli (AIIegro fuoco)
tempodaki 2. Bölüm baglı olarak
girer: Asıl Requiem'de Hüküm Günü
tanımıyla ve ikinci bölüm olarak yer
alan Dies lrae, bir Ölüm Dansı
şeklinde düşünülmüştür. Flütlerin
monoton trilleriyle başlayan,
iskelederin vuruşunu anımsatan
ksilotonla desteklenerek, giderek
güçlenen bu çılgın ve hiddetli müzik
hem ritmi, hem de trompet partisiyle
Stravinski'yi anımsatan satirik pasajlar
da içerir. Bu yüzeydeki büyük anarşi,
aslında düzenlidir ve sade bir formda
gelişerek ölümü duraklamalarla,
gecikmelerle sanki son nefes
çıkıyormuş gibi yansıtır ve çok
sessizce söner . . . Hemen ara
vermeden başlayan agırca ve çok
sakin (Andante molto tranquillo)
tempodaki 3. Bölüm "Requiem,

aeternam" (Tanrım ona sonsuz
sükuneti bagışla) başlıgına uygundur:
Hafif ve zarif bir anlatımla, teselli edici
flütlerle başlar. Tüm anarşi sona
ermiş, sanki Lacrymosa ile Dies
lrae'nin küllerinden sonsuz huzur
dogmuştur. Britten hem tatmin edici
bir senfonik doku ile, hem de akılcı
bir anlatımla eserin finalini
gerçekleştirmiştir. Bazı yazarların
sakin bir deniz kıyısını, dalgaların
hafifçe (ancak duyuiabilen zil
vuruşlarıyla) kayalara çarpışını
canlandırdıgını öne sürdükleri final de
çok sessiz ve yavaşca sona erer.
20 Ocak 1 942'de eserin Boston
Senfoni Orkestrası ile seslendirilişini
olaganüstü bir yorumla gerçekleştiren
şef Serge Koussevitski, dramatik
anlatımdan etkilenmiş ve orada
bulunan Britten'i kutlayarak bir büyük
eser, bir opera yazmasını önermişti.
Britten'in bunu kabul etmesi üzerine
Koussevitski ona kendi vakfından para
saglamış ve böylece -Purcell ve
Haendel'den beri en büyük Ingiliz
operası- Peter Grimes'in doguşu
garanti altına alınmıştı. (Süre 2 1 ')
Brahms: Senfoni No.2

Johannes Brahms'ın birinci piyano
konçertosu ile ikincisi arasında aşagı
yukarı 24 yıla yakın bir süre
geçmesine karşın, besteci ikinci
senfonisini birinciden 1 2 ay sonra
yazmış. Artık kendine güveni biraz
daha artan Brahms'ın, ayrıca Wörther
gölü kıyısında, 1 877 yılında geçirdigi
huzurlu yaz ayları, pastoral ve lirik
havadaki 2. Senfoni'nin yaratılışında
büyük etken olmuştur. Tatilini
geçirdigi Güney Avusturya'da,
Yugoslavya sınırına yakın bu romantik
göl kıyısındaki Pörtschach'tan ünlü
müzik eleştirmeni Eduard Hanslick'e
( 1 825- 1 904) mektubunda şu satırları
yazmış: "Sana yürekten baglıyım ve
teşekkürümü anlatabilmek için bu kış
sana sevimli ve neşeli bir senfoni
sunmak istiyorum; öyle ki bunu
özellikle senin ve genç eşin için
yazdıgımı sanacaksın. Bir sanat eseri
degil, Brahms kurnazın biri desen de,
Wörther gölü o kadar bakir bir yer
ki, melodiler uçuşuyor: Dikkat
etmezsen üstlerine bile basabilirsin".
Ancak Brahms dostlarını da şöyle

uyarmıştı: "Yeni senfoni
dayanamayacagınız kadar melankolik.
Böyle hüzünlü bir şeyi, şimdiye dek
asla yazmamıştım. Bu nedenle de
partisyon, herhalde siyah matem
çerçeveli basılacak; yeteri kadar
uyarmadı demeyin".
Mektupları 20 cilt olarak yayınlanan
Brahms, en çok yazıştıgı ünlü cerrah
ve müzik eleştirmeni Theodor
Billroth'a, Pörtschah'tan şunları
yazıyor: "Sevimli bir senfoni olup
olmadıgını bilmiyorum; önce aklı
başında kimselere sormalıyım".
Billroth'un partisyonu aldıktan
sonraki yanıtı ise şöyle: "Masmavi bir
gök, kaynakların şırıltısı, güneş ışıgı,
serin ve yeşil gölgelikler. Herhalde
Wörther gölü çok güzel olmalı . . . "
Bunun üzerine Brahms'ın gönderdigi
senfoninin dört el piyano için partisi
ise Billroth'ta hayranlık uyandırmış:
"Eserle beraber yaşadım ve çok
mutlu saatler geçirdim. O kadar ki
bölümlerden hiçbirini digerine
yegleyemedim. Tümünün öyle mutlu,
sıcak ve keyifli bir havası var ki . . . "
Besteci aynı yılın Eylül ayında, Baden
Baden yöresindeki Lichtenthal'de
eserini bitirdi ve yayıncı Simrock'a
yazdıgı 5 Ekim 1 877 tarihli
mektubunda "Yeni, sevimli canavar"
olarak tanımladıgı 2. Senfoni ilk kez
30 Aralık'ta Viyana'da seslendirildi.
Çagın ünlü şefi Hans Richter'in Viyana
Filarmoni ile yaptıgı provaları izleyen,
Haydn ve Mozart biografilerini de
yazan Cari F. Pohl ( 1 8 1 9-87), "Harika
bir eser . . . Her bölümü saf altın ve
dört bölümün tümü gerekli bir
bütünlük oluşturuyor" cümleleriyle
hayranligını belirtmiş. Eserin ilk
yorumu da Viyana'da büyük başarı
kazanmış, hatta üçüncü bölüm
tekrarlanmış. Bu başarıdan cesaret
alan Brahms ertesi yıl Leipzig'de
Gewandhaus Orkestrası ile eserini
yönetmiş, ancak begenilmemesine o
kadar üzülmüştü ki, yayıncısı
Simrock'a birinci bölümü tekrar
yazmayı önermiş, fakat bu sonuçsuz
kalmıştı. Birinci senfonisi
"Beethoven'in 1 O. Senfonisi" olarak
adlandırılan Brahms'ın bu 2. Senfonisi
müzikseverleri tatlı bir sürprizle
karşılaştırmış, melodi zenginligi ve
dogal havasıyla Pastoral adı
yakıştırılmasına karşın besteci, stilini
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agırbaşlı, kendine özgü varyasyon
prensibiyle yansıtabilmiştir.
Re majör tonda, 3/4'1ük ölçüde
başlayan ve 20 dakikayı aşan
uzunlukta ve o kadar çabuk olmayan
(AIIegro non troppo) tempodaki
1 . Bölümde, daha ilk ölçüde
senfoninin lied karakterindeki ana
fikri duyurulur: Viyolonsel ve
kontrbasların üç notadan oluşan
girişinden sonra korno yumuşak
biçimde ana temayı belirler; flüt,
klarnet ve fagot temayı aynı yumuşak
tavırda ilerletir. Daha sonra aynı
korno ezgisi bu kez eşlik figürü olarak
duyurulur ve tema bölümün yapısına
egemen olur. Vurma çalgıların hafif
vuruşlarını izleyen üfleme çalgıların
kesik (staccato) geçişlerinden sonra
ikinci ana tema güzel ve geniş biçimde
yaylı çalgılar tarafından sergilenir.
Viyolonsellerin ve viyolaların
duyurdugu zarif ve şarkı söyleyen
(cantando) tema kemanların eşlik
figürleriyle gelişir. Bu sakin akışlı tema
yeni motiflerle çok kez kesilir;
bunlardan özellikle kesin ritmli ilk
motif belirgin bir karşıtlık oluşturur.
Ikinci karşıtlık da baslar ve kemanlar
arasında benzetimle (imitation)
belirir. Bu canlı bölmelerden sonra
yine ikinci tema, önce flüt sonra
kemanlarda sevimli triyolelerle,
sakinleştirici bir havada duyurulur.
Ustaca işlenen gelişirnde ise, ani bir
ton degişimiyle korno girişteki etkili
ezgiyi bu kez Fa majörde başlatır.
Sonra orkestrada gerilim artar, ama
tema kendini oluşturan unsurlara
ayrılır; özellikle temanın ikinci yarısı,
birçok partinin özgürce eşligiyle
bazan ön, bazan arka planda
görünerek ilginç bir kontrpuan
çalışması çizilir. Büyük bir
kreşendonun trombon ile kesilmesi
bir dönüm noktası oluşturur. Ancak
her kesinti, her durak daha güçlü bir
gerilim yaratmaktadır. Tekrarla
(reprise) birlikte pastoral hava
yeniden belirir. Yaylıların desteginde
büyülü gibi yansıyan özlem dolu
korno solosuyla Coda'ya geçilir.
Sakin, barışçı havada bölümün tüm
güzel ezgileri bazan staccato (kesik),
bazan yaylıların pizzicato'su ile bir
daha geçide katılır ve sona ulaşır.
Si majör tonda, 4/4'1ük ölçüde
başlayan agırbaşlı havada ve o kadar

agır olmayan (Adagio non troppo)
tempodaki 2. Bölüm üç bölmeli bir
yapıdadır. Önce, parlak majör tona
karşın hüzünlü ve içtenlikli bir ezgi
viyolonselle sunulur. 1 2 ölçü sonra
giren kemanlar, tizlerde flütle
desteklenerek melodiyi alır. Lied
benzeri bir melodi biraz sonra yeni
bir motif sunan korno ve diger
çalgılar tarafından bir fugato
biçiminde geliştirilir; ana tema her
zaman ışıklı sunulur. Bir düşüşle
(diminuendo) geçilen bölme aynı
hızda fakat zarif (L'istesso tempo, ma
grazioso) tempoda 8/ 1 2'1ik ölçüdedir.
Zarif ama kaprisli senkoplada
sunulan, giderek tutkulu ve karanlık
bir anlatım kazanan bölme, sogukkanlı
ton degişimiyle sürer. Bir kreşendo
ile giderek yükselerek ani bir
sessizlige (piano) bürünür; yaylı
çalgılar bas perdelerde fısıldaşır
gibidir. Tizlerde ise obua ve klarnet
ezginin parçalarını duyurur; arada
fagot ve trombonun yakınan sesleri
belirir. Bölümün ana teması birkaç
kez degişik çalgılarda, degişik
tonalitelerde, yakınmalada kesilerek
duyulur ve sonunda asıl tonaliteye
dönerek kendini ispatlar. Bölüm
giderek sakin bir kabullenişle, sessizce
sona erer.
Sol majör tonda, 3/4'1ük ölçüdeki
zarif hızlılıkta (AIIegretto grazioso)
tempodaki 3. Bölümün girişini
besteci, ortadan biraz daha agırca gibi
(Quasi Andantino) tanımlamıştır.
Neşeli ve kaygısızca havasıyla sanki
bizi başka bir atmosfere götüren ve
iki Trio bölmesini içeren Rondo
biçimindeki bu bölüm, Brahms'ın en
sevilen senfoni bölümlerinden biri
olarak degerlendirilir . . . Klarnet ve
fagotun eşliginde obua, buruk ama
sevimli bir tonda, zarif ve canlı bir
menuet tavrı ile -ana motiften
kazanılan- temayı viyolonselin de
pizzicato katkısıyla sunar. Tablo
birden şaşırtıcı bir hızda degişir: Bu ilk
Trio'da canlı figürler, pekçok hızlı
olmayan (Presto ma non assai)
tempoda, çok ritmik ve kendine özgü,
kısa süren bir atmosfer yaratır. Renkli
degişimlerle peslerde ve tizlerde
duyurulan tekrarlardan sonra ikinci
Trio, girişteki zarif tempodaki ezgiyi
izler. Bu kısa bölüm yine sessizce
söner.

Re majör tonda, 4/4'1ük ölçüdeki final,
4. Bölüm, neşeli ve çoşkun (AIIegro
con spirito) tempoda ve yaylı
çalgıların canlı, problemsiz ana temayı
alçak sesle (sotto voce) hemen
sunmasıyla başlar. Buna üfleme
çalgılar da pianissimo olarak katılır.
Diger çalgıların da güçlenerek
katılımıyla akıcı ve kudretli bir hava
yaratılır; tema ritmik degişimlerle
şekillenir. Eşlik motifinden oluşan yeni
motif, Brahms'a özgü çekici
gelişimlerle, tahta üfleme çalgıların
-yaylıların pizzicato akorları eşliginde
üfledikleri sekizlik figürlerle
duyurulur. Hanslick'in "Mozart'ın kanı
dolaşmış" diye tanımladıgı bölüm,
parlak törensel canlılıkta ve azimle
sona erer. (Süre 44')
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MAX I M V E N G E ROV, keman viol i n

�

IGOR U RYASH, piyano piano
O S M A N L I BA N K A S I

Katkıları için OSMANLI BANKASI A . Ş.ye tefekkür ederiz.
We would /ike to thank OSMANLI BANKASI A.Ş. for spomorin[!. this performance.

jules Massenet ( 1 842- 1 9 1 2)
Tha·ıs Operası'ndan Meditation Medirarion from Thai's Opera
Lıtdwig van Beethoven ( 1 7 70- 1 827)
Sonat No.9, La Majör Op.47 (Kreutzer) Sonara No.9 i n A Major, Op.47 (Kreurzer)
A dagio sostenuto-Presto
A ndante con variazioni
Fina le. Presto

Piotr İ. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky ( 1 840- 1 893)
Meditation, Re Minör Op.42 No. l Medirarion i n D M i nor, Op.42 No. ı

Ara lnrermission

Sanatçı tarafından anons edilecek çeşitli Virtüoz ve Bis Parçaları
V irruoso and Encore pieces will be announced by rhe Arrisr.

4.7. 1 997, Aya Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museu m, 7.00 pm

MAX I M VENG EROV
Maxim Vengerov, 1 990 yılında
Uluslararası Cari Flesch Keman
Yarışması'nı kazanmasından bu yana
resitalleriyle ve dünyanın önde gelen
şeflerinin yönettigi orkestralarla
verdigi konserlerle olaganüstü
yetenekli bir kemancı oldugunu
kanıti adı.
Vengerov 1 974 yılında Batı Sibirya'nın
başkenti Novosibirsk'te dogdu.
Kemana dörtbuçuk yaşında başladı ve
on yaşında da Polonoya'da,
Wieniawski Küçükler Yarışması'nı
kazandı. Novosibirsk'te Galina
Turtschaninova ile başladıgı müzik
egitimini Moskova'da aynı hocayla, üç
yıl boyunca sürdürdü. Daha sonra
Novosibirsk'e geri dönerek, eski
Sovyetler Birligi'nin ünlü
pedagoglarından Zakhar Bron ile
çalışmaya başladı. Paganini, Çaykovski
ve Schubert'in eserlerini yorumladıgı
ilk resitalini beş yaşında, ilk orkestra
konserini de bir yıl sonra verdi.
Daha sonra Moskova ve St.
Petersburg'da düzenli olarak resitaller
veren Vengerov, Yuri Temirkanov
yönetimindeki Concertgebouw,
Valery Gergiyev yönetimindeki BBC
Filarmoni (Lichfıeld Festivali-Ingiltere)
orkestralarıyla çaldı; SSCB Devlet
Senfoni Orkestrası'nin büyük ltalya
turnesine solist olarak katıldı. Rusya
dışındaki ilk resitalierini ise Londra'da
Wigmore Hall'da, Tokya'da Suntory
Hall' da, Salzburg'da Mozarteum'da ve
Amsterdam' da Concertgebouw
konser salonlarında verdi. 1 990'da
Uluslararası Cari Flesch Keman
Yarışması'nı kazanmasının yanı sıra,
üstün yorumlarıyla ödüller ve
"dinleyici" ödülü de alan Vengerov,
l 990'da Tel Aviv'e yerleşti. ABD'deki
ilk konserini 1 990/9 1 sezonunda New
York Filarmoni Orkestrası ile verdi.
Aynı dönemde ilk kez Tel Aviv'de
lsrail Filarmoni Orkestrası ile çaldı ve
aynı toplulukla ABD'ye turne yaptı.
Aralarında Temirkanov, Barenboim,
Abbado, Mehta, Muti, Rostropoviç,
Menuhin, Giulini, Sawallisch ve
•
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Jansens'in de bulundu�u birçok ünlü
şefle çalışan Maxim Vengerov,
1 995/ 1 996 sezonunda Avrupa, ABD,
Japonya, Kanada, Güney Amerika ve
Uzak Do�u'da konserler verdi; New
York Filarmoni, lsrail Filarmoni,
Philadelphia Orkestrası, San Francisco
Senfoni, Paris Orkestrası, Chicago
Senfoni, Londra Senfoni,
Concertgebouw gibi orkestralarla
çaldı. 1 996/97 sezonunda ise Londra
Senfoni (Rostropoviç), Berlin
Filarmoni (Abbado), Chicago Senfoni
(Barenboim), Montreal Senfoni
(Dutoit), Münih Filarmoni (Mehta ve
Masur), New York Filarmoni (Masur),
Rotterdam Filarmoni (Gergiyev),
Floransa Maggio Musicale Orkestrası
(Giulini), Boston Senfoni
(Conlon), lsrail Filarmoni (Mehta) ve
Bavyera Radyo Orkestrası'nın
(Byckov) yanı sıra birçok toplulukla
konserler verdi.
Melodiya firması (Rusya) için birçok
kayıt yapan ve ilk resital albümü
Biddulph tarafından yayınlanan Maxim
Vengerov, şimdi sadece Teldec
Classics ile çalışmaktadır. Yaptı�ı ilk iki
kayıt (Zubin Mehta yönetimindeki
lsrail Filarmoni orkestrasıyla beraber
Beethoven ve Brahms sonatları ile
Paganini Keman Konçertosu) 1 992'de
yayınlandı; bunu Mozart, Beethoven
ve Mendelssohn'un sonatiarını içeren
üçüncüsü izledi, ayrıca virtüoz keman
parçalarından oluşan bir CD de
yayınladı. Teldec için Kurt Masur
yönetimindeki Leipzig Gewandhaus
Orkestrası ile kaydetti�i Bruch ve
Mendelssohn Keman Konçertoları'ni
içeren CD, Avrupa'da üç ödül birden
kazandı. 1 994 yılında Gramophone
Dergisi'nce Yılın Genç Müzisyeni
seçilen Vengerov'un, Rostropoviç
yönetimindeki Londra Senfoni
Orkestrası ile kaydetti�i Prokofıev ve
Şostakoviç'in Birinci Konçertoları'nı
içeren albümü birçok ülkede büyük
be�eni topladı. Vengerov son olarak
Claudio Abbado yönetimindeki Berlin
Filarmoni ile Çaykovski ve
Glazunofun Konçertoları'nı ve Daniel
Barenboim yönetimindeki Chicago
Senfoni ile Sibelius ve Nielsen'in
Konçertoları'nın kayıtlarını
gerçekleştirdi.
Vengerov 1 723 yılı yapımı bir Antonio
Stradivari kemanla çalmaktadır.

• Since winning che Cari Flesh

I n cernacional Violin Competicion in

Philharmonic, Philadelphia ürchescra,
San Francisco Symphony, ürehesere de

1 990, Max i m Vengerov has gone on co

Paris, Chicago Symphony, London

perform w i ch che world's leading

Symphony and che Royal

orchescras and conduccors, proving

Concercgebouw. During che ı 996/97

hi mself as an excepcional recicalisc and

season his appearances includ che
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London Symphony wich Roscropovich,

Max i m Vengerov was bom in

che Berlin Philharmonic wich Abbado,

Novosibirsk, che capital of Wescern

che Chicago Symphony wich Barenboim ,

Siberia in 1 974. He scarced che violin

che Moncreal Symphony w i t h Ducoi c,

ac che age of four and a half, and won

che Munich Philharmonic wich Mehca

che Firsc Prize in che Junior

and Masur, che New York Philharmonic

Wieniawski Compecicion in Poland at

wich Masur, che Roccerdam

che age of ten, having scudied fırsc w i ch

Philharmonic wich Gergiyev, the

Galina Turcschaninova i n Novosibirsk,

Maggio Musicale ürehescra Florence
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with Giulini, che Boscon Symphony

in Moscow and moved back afcerwards

wich Conlon, che Israel Philharmonic

co Novosibirsk co study wich the

wich Mehta and che Bayerische

discinguished pedagogue Zakhar Bron

Rundfunk ürehescra wich Byckov.

in former Soviet Union. He gave his
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fırsc reci cal ac che age of fıve, playing

recordings for che Melodiya (Russia)

works by Paganini, Tchaikovsky and

label and has released a debuc recical
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album on che Biddulph label. He now

when he was six years old. Lacer he

records exclusively for Teldec Classics.

regularly played recicals in Moscow and

His fırsc two recordings of sonacas by

Sc. Pecersburg and was soon making his

Beechoven and Brahms and of che

orchescral debuc wich che

Faganini Violin Concerco w i ch che

Concercgebouw Ürehescra under Yuri

Israel Philharmonic and Mehca, were

Temirkanov, che BBC Philharmonic

released in 1 992. A third eecording of

Ürehescra and Valery Gergiyev (che

sonacas by Mozart, Beechoven and

Lichfıeld Festival in che UK) and che

Mendelssohn was released lacer that

USSR Scace Symphony ürehescra on a

year. H e has also recorded a CD of

excensive tour of I caly. His recical

vi ecuoso violin pieces. His Teldec

debucs outside Russia included che

eecording of che Bruch and

Wigmore Hall i n London, Suncory

Mendelssohn Violin Concercos (wich

Hall in Tokyo, che Mozarceum in

che Leipzig Gewandhaus Ürehescra and

Salzburg and che Concercgebouw Hall

Masur) has won three European awards.

in Amscerdam. As well as winning

In 1 994 he won che Gramophone

Firsc Prize at che Cari Flesh

Magazine Young Areise of che Year

I n cernacional Violin Compecicion in

award. H i s release of che Prokofıev and

1 990, he also received che special prizes

Shostakovicch fırsc concercos wich

for incerprecacion and che "audience"

Rostropovich and che London

prize. During che same year he moved

Symphony ürehestea has been highly

co Tel Aviv. In che 1 990/91 season

praised in many counrries. Vengerov's

Vengerov made his US debuc wich che

laresc eecording releases are of che

New York Philharmonic and his debuc

Tchaikovsky and Glazunov Concercos

wich che I s rael Philharmonic ürehescra

wich che Berlin Philharmonic and

in Tel Aviv and on tour in che US.

Abbado and che Sibelius and Nielsen

Maxim Vengerov has worked wich many

Concercos wich Barenboim and che

greac conduccors including Temirkanov,

Chicago Symphony.

Barenboim , Abbado, Mehca, Muci,

Vengerov plays wich a violi n made by

Roscropovich, Menuhin, Giulini,

Anconio Scradivari in ı 7 2 3 .

Sawallisch and Jansens. During che
1 995/ 1 996 season he gave reci cals i n
Europe, USA, )apan, Canada, South
America and che Far East and his
orchescral concercs includ performances
wich che New York Philharmonic, Israel

M I KHAlL MOURATCH

• Altı yaşında piyanoya başlayan
Mikhail Mouratch, 1 7 yaşında kadar
özel bir müzik okulunda e�itim gördü.
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lik resitalini 1 5 yaşında verdi; bir yıl
sonra da ilk kez orkestra eşliginde
çaldı. Müzik egitimini Moskova'daki
Gnessin Enstitüsü'nde, ünlü Heinrich
Neuhaus'un ögrencisi olan Prof.
Yevgeni Lieberman ile sürdürdü.
Daha sonra Moskova
Konservatuvarı'nda, Neuhaus'un bir
diger ögrencisi olan Vera
Gornostayeva ile çalıştı. 1 984'de
Moskova'da piyano egitimini
tamamlayarak konser piyanisti olarak
kariyerine başladı; bu arada Paris'te
Vadim Sakharov'dan da ders aldı. Eski
Sovyetler Birligi'ndeki birçok
orkestra eşliginde çaldı, oda müzigi
konserlerine katıldı ve resitaller
verdi.
1 989 yılından beri Amsterdam'da
yaşayan Mikhail Mouratch hem solist,
hem de oda müzikçisi olarak
Schleswig Holstein , Hollanda,
Schwetzinger, Atina, Dubrovnik, St.
Gallen, Moskova ve Gidon Kremer'in
yönettigi Lockenhaus (Avusturya) gibi
birçok festivale katıldı. Almanya,
ltalya, Ispanya, Portekiz, Belçika,
Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, ABD ve
Kanada'da konserler verdi. Kuzey
Hollanda Filarmoni, Hollanda Bale
Orkestrası, Belçika Oda Orkestrası,
Gorky Filarmoni ve Moskova Senfoni
Orkestrası ile sıksık konserler veren
Mouratch ayrıca Maxim Vengerov,
Vadim Rapin, llya Grubert, Mark
Lubotsky, Alexander Rozdestvenski
ve Rivka Golani gibi ünlü solistl_ere de
eşlik etmektedir.
• Mikhail Mouratch began his musical

education at the age of s ix and attended
a special music school until he was
sevenreen. He gave his fırst recital
when he was fıfteen and a year later
played his fırst concerro. He conrinued
his education at the Gnessin Institute
in Moscow w ith Prof. Jevgeny
Li eberman -a pupil of Heinrich
Neuhaus-, then he transferred to the
Moscow Conservatory to work w i th
Vera Gornostajeva, another ex-Neuhaus
pupil. In 1 984 he completed his studies
and began his career as a concert
pianist, also taking some lessons from
Vadim Sakharov in Paris. He began to
appear all over the former Soviet Union
w i th orchestras, also giving solo and
chamber music recitals.

Mikhail Mouratch has been living in
Amsterdam since 1 989; he has
appeared as soloist and chamber
musician at many important music
festivals such as the Schleswig Holstein
, Holland Festival, Schwetzinger
Festival, Athens Music Festival,
Dubrovnik Festival, St. Gallen Festival,
Moscow Stars and Gidon Kremer's
festival in Lockenhaus (Austria).
Furthermore he has performed in
Germany, Italy, Spain, Portugal,
Belgium, Finland, the Czech Republic,
the USA and Canada. He regularly
plays with the Noord-Hollands
Filharmonish Orkest, Nederlands
Balletorkest, the Belgium Chamber
Orchestra, the Gorky Philharmonic and
the Moscow Symphony Orchestra.
Amongst his musical partners in
performing chamber music are
outstanding musicians such as Maxim
Vengerov, Vadim Rapin, I lya Grubert,
Mark Lubotsky, Alexander
Rozhdestvensky and Rivka Golan i .
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LA SCALA F i LARM O N i ORKESTRASI
ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA
RICCAR DQ MUTI. müzik di rektörü music d i rector
Il AELLI
Katkılan için TÜT?K Pil?ELLI LASTiKLEl?i A.Ş.ye te;ekkiiı· ederiz.
We would !ike to thank TÜl?K Pll?ELLI LASTiKLET?i A . Ş. for sponsorin?, this perfornıance.

RICCARDO MUTI, şef conducror

Ludwig van Beethoven (I 770- 1 827)
Egmont Uvertürü, Op.84 Egmonr Ovemıre, Op,84
Sosıenuto ma non troppo-A lle�;ro

Ludwig van Beethoven
Senfoni No.4, Si Bemol Maj ör, Op . 60 Symphony No.4 in B Fiat Major, Op.60
Adagio-A ile�;ro vivace

•

A da?,io

Un poco meno alle�;ro

•

•

Menuetto, Allegro vitJace-Trio.

A lle�;ro ma non troppo

Ara l n rermission

Ferruccio Busoni ( 1 866-1 924)
Turandot Senfonik Süiti, Op.4 1 Turandot Symphonic Suite, Op.4 1
/ . Die Hinricht111ıt;. das Stadttor. der Abschied (A lla marcia, A lle�;ro)
2. Tmffaldino (/ntroduzione e marcia �;rotesca) - 3. A ltoum. Marsch (Sostenuto e �;ravemente)
5. Das Frauen�;emach (A ndantino piacevole e tranquillo) - 7. Niichtlicher Walzer
8. 1 n modo di marcia fimebre e Fina/e alla Turca

Ottorino Respighi ( 1 879- 1 93 6)
Roma Çamları Senfonik Şiiri I Pin i di Roma Symphonic Poem
1 pini di Vi/la Borghese-A IIe�;retto vivace
Pini presso ıma cataconıba -Lento
1 pini del Gianicolo-Lento
1 pirıi de/la via Appia-Tempo di Marcia

5.7. 1 997, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, 1 9.00

Lütfi Kırdar In ternational Convention & Exhibition Centre, 7 .00 pm

Liitfi K�rdar Ulu.rlararası Kon?,re ve Sergi Sarayı ile Sn. Sinan Bilse/'e ıe;ekkiir ederiz.
We would !ike lo thank Liitfi K�rdar International Convemion and Exhibition Centre and
Mr. Sinan Bilsel for their kind collabration.

RICCARDO M UTI
Teatro alla Scala'nın 1 986'dan beri
Müzik Direktörü olan Riccardo Muti
1 980- 1 992 arasında Philadelphia
Orkestrası müzik direktörü göreviyle
çeşitli ülkelerdeki turnelerde bu
orkestrayı yönetmiştir. 1 968- 1 980
yıllarında Maggio Musicale
Fiorentino'nun hem birinci şefi, hem
de müzik direktörü görevi yanında,
1 972'de Philharmonia Orkestrası'nı
ilk kez yönetmiştir. Otto
Klemperer'in ardından birinci şef
olarak atanma başarısını gösteren
Muti, 1 979'da Müzik Direktörü
olmuş, 1 982'de de orkestranın
onursal şefi ünvanını almıştır. 1 987'de
Scala Filarmoni Orkestrası birinci şefi
olan Muti, 1 988'de "Viotti d'Oro"
ödülünü kazanmıştır.
1 97 1 'den sonra Salzburg Festivali'nde
sürekli yer almış, konserler yönetmiş;
onun Mozart operalarını yönetmesi,
yıllar içinde bu festivalin bir gelenegi
haline gelmiştir. La Scala'dan başka,
Philadelphia, Münih, Viyana, Londra
ve Ravenna Festivali'nde opera
prodüksiyonlarını gerçekleştirmiştir.
Berlin ve Viyana Filarmoni'de konuk
şeflik yapan Riccardo Muti'ye Viyana
Filarmoni tarafından, 1 988'den beri
yaptıkları sürekli ve verimli
işbirliginden dolayı sadece dünyanın
en ünlü şeflerine verilen "Anello
d'Oro" (Altın Yüzük) nişanı
verilmiştir.
Riccardo Muti La Scala Operası ile
Japonya, Almanya ve Fransa'da
konser vermiş, 1 988'de Verdi'nin
Requiem'ini Paris'te Notre Dame
Katedrali'nde yönetmiş; ertesi yılki
başarılı Rusya turnesinde Gorbaçov
ve Sakharov gibi politika ve sanat
dünyasının ünlü isimleri tarafından
takdirle alkışlanmıştır. Temmuz
1 992'de La Scala'nın Expo 92
çerçevesinde gerçekleşen önemli
turnesinde, Sevil, Madrid ve
Barcelona'da La Traviata ile Verdi'nin
Requiem'ini yönetmiş; aynı yıl Ekim
ayında New York Carnegie Hall'da
•
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iki konser ile 1 994'te de Frankfurt'ta
Alte Oper'de La Scala Opera
Orkestrası'nın verdigi konseri
yönetmiştir. 1 99S'te Salzburg
Festivali'nde La Traviata'yı, aynı yıl
Eylül ayında Tokyo'da La Traviata,
Falstaff ve Verdi'nin Requiem'ini, 7
Aralık 1 995'te Sihirli Flüt'ün yeni bir
prodüksiyonunu gerçekleştirmiştir.
Riccardo Muti, La Scala Operası'nın
müzik direktörü olarak Verdi'nin
Nabucco ve Attila gibi gençlik
döneminin popüler eserleri ile
romantik üçlemesinin ilk iki operası
olan La Traviata ve Rigoletto'yu
yönetti; Mozart'ın, librettosu Da
Ponte'ye ait olan üç operasını ve Luigi
Cherubini'nin Lodoiska ile Gaspare
Spontini'nin La Vestale gibi neoklasik
repertuarın az yorumlanmış eserlerini
gerçekleştirdi; Ayrıca ilk kez Arrigo
Boito'nun Mefıstofele'sini de yönetti.
Uçan Hallandalı ve Parsifal
operalarından sonra Wagner'in
üçlemesini yöneten Muti, 1 994/5
sezonunda Die Walküre ile büyük
başarı kazandı.
Kariyeri boyunca Philadelphia
Üniversitesi, Massachusetts'deki
Mount Holyoke Koleji, Warwick
Üniversitesi, Princeton'da
Westminster Koro Koleji ve ltalya'da
Bologna ve Urbino Üniversiteleri
tarafından ödüller ve akademik
ünvanlar verilen Riccardo Mut�
Londra Kraliyet Müzik Akademisi,
Santa Cecilia Müzik Akademisi ve
Floransa Luigi Cherubini Akademisi
onur üyesidir. Ayrıca ltalya
Cumhuriyeti Grand'Ufficiale ve Gran
Croce Şövalyesi, Alman Federal
Cumhuriyeti Verdienstkreuz,
Avusturya Cumhuriyeti Ehrenkreuz,
Malta Croce di Commendatore
Şövalyeligi, Fransa Cumhuriyeti
Legion d'Honneur ( 1 992) madalyaları
sahibi olan Riccardo Muti, Floransa,
Malfetta ve Maiolati-Spontini kentleri
fahri hemşehrisidir.

the Philharmonia ürehescra for the fırst

Mozan, the libretcos of which were
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Wagner's Der Fl iegende Holliinder and

ürehescra and received the "Vioni

Parsifa l , he obtained great acclaim wirh

d'Oro" i n 1 988.

Die Walki.ire, sraged during the

Seaning from 1 97 1 Riccardo Muti has

1 994/95 season .

been regularly invi ted co the Salzburg

Riccardo Muti has received various

Festival where he has conducted many
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Mozan operas, which became a

from un iversities and music academies

cradirian over the years, as well as

such as the Phi ladelphia University,
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Mounr Holyoke College of
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Massachussets, Warwick University in

productions in Philadelphia, Munich,

England, Westminster Choir College in

Vienna, London and at the Ravenna

Princecon and the universities of
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Bologna and Urbino in ltaly. He is the

conduccor w i th Berlin Philharmonic
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and the Vienna Philharmonic, which,

Academy of Music, London, Accademia

as a recognirion of rheir long time

di Santa Cecilia and the Accademia

association and frui tful cooperation,

Luigi Cherubini, Florence. He has

awarded him the "Golden Ring"

received many medals such as the

meda!, given only co the world's most

Grand Uffıciale and Cavaliere di Grand

presrigious conduccors.

Croce of the Republic of ltaly,

Riccardo Muti has led the Teacro alla

Verdienstkreuz of the Federal Republic

Scala in i ts cour of )apan, Germany and

of Germany, Ehrenkreuz of the

France in 1 988, and conducted Verdi's

Republic of Auscria, the Cross of

Messa di Requiem at che Cathedral of

Com mendarore of Malta and in 1 992

Nocre Dame in Paris. The following

he has been awarded Legion d 'Honneur

year he made a criumphal cour co

by the French Republ ic. He is also an

Russia with La Scala Opera where he

honorary ci rize n of Florence, Malfena

was applauded by eminem nıltural and

and Maiolati-Sponrini.

political personalities such as
Gorbachov and Sakharov. In J u ly 1 992
he led Teacro all Scala co Spain and
conducted La Traviaca and Verd i 's
Messa di Requiem in Sevil le, Madrid
and Bareelona during Expo 92. In
Occober he conducced at Carnegie Hall,
New York with rwo highly acclaimed
concens and in 1 994 he conducted che
Ürehescra del Teatro alla Scala at the
Al te Oper in Frankfun. In 1 995 he
conducted La Traviaca at the Salzburg
Festival and in Seprember he was in
Tokyo w ith La Traviata, Falsraff and
Verdi's Messa di Requ iem . In December
1 995 he conducted a new production of
Die Zauberflöre.

• Ricardo Muti, since 1 986 the Music
Direccor of the Teatro della Scala,

Riccardo M u ri, as the music direccor of

M ilan, was the Music Direccor of the

the Teatro alla Scala, has conducred the

Phi ladelphia Ürehescra from 1 980 co

most popular repercoire of the young

1 992 and, the principal conduccor as

Verdi, such as Nabucco and Anila, as

well as the music direccor of the

well as La Traviata and Rigoleno, the

Maggio Musicale Fiorenciona from

fırst two operas of his romancic trilogy.

1 968 co 1 980. In 1 97 2 he conducred

He has put on the three operas of

LA SCALA FILARMONI
ORKESTRASI
ORCHESTRA FI LARMONICA
DELLA SCALA

La Scala Filarmoni Orkestrası
1 982'de, Milana'daki La Scala Operası
bünyesinde senfonik repertuarı
genişletmek ve uluslararası alanda
rekabet edebilmek amacıyla kuruldu.
Kendi üyelerinden oluşan bir kurul
tarafından yönetilen topluluk, sanat
politikası açısından opera
yönetiminden tamamen bagımsızdır.
1 987'den itibaren birinci şef olan
Riccardo Muti, kültürel ve müzikal
kararlılıgı ve titizligi ile orkestranın
artistik yükselişinde önemli bir itici
güç oldu. Topluluk aynı zamanda
Claudio Abbado, Leonard Bernstein,
Semyon Bychkov, Riccardo Chailly,
Myung-Wung Chung, Gianandrea
Gavazzeni, Valeri Gergiev, Carlo
•
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Maria Giulini, Zubin Mehta, Seiji
Ozawa, Georges Pretre, Wolfgang
Sawallisch, Ghennady Rozdestvenski,
Giuseppe Sinopali ve Yuri
Temirkanov gibi birçok ünlü şefie de
çalışmaktadır. La Scala binasında
kendi konser sezonunu yürüten La
Scala Filarmoni Orkestrası sıksık
ltalya'da ve yurtdışında konserler
vermektedir: 1 996'da Muti
yönetiminde Viyana Festival
Haftası'nın kapanış konserini ünlü
Musikverein salonunda verdi, Uzak
Dogu ve Almanya'ya turne yaptı.
Orkestra'nın Riccardo Muti
yönetiminde Sony Classical için
yaptıgı kayıtlar çok başarılı oldu.
Bunların arasında ltalyan bestecileri
Busoni, Casella ve Martucci'nin
eserlerini içeren disk; Bartok'un Ket
Kep, Brahms'ın Serenat No. l , Elgar'ın
In the South, Stravinski'nin Peri'nin
Öpücügü, Nino Rota'nın La Strada
için Süit ve ll Gattopardo'dan yaylılar
için "Konçerto ve Dans", Verdi'nin
Uvertür ve Prelüd'leri, Mirella
Freni'nin solistliginde Martucci'nin "La
Canzone dei Ricordi" sayılabilir.
Orkestra ayrıca Carlo Maria Giulini
yönetiminde Beethoven'in bütün
senfonilerinin kayıtlarını
sürdürmektedir. Topluluk ve
Riccardo Muti, EMI için orkestra
üyelerinin solist olarak yer aldıgı
Vivaldi'nin eserleriyle iki aryasını,
Barbara Frittoli ve Anna Caterina
Antonacci'nin solist olarak katıldıgı
Pergelesi'nin Stabat Mater'inin kaydını
yaptı. Orkestranın, ayrıca Riccardo
Chailly yönetiminde Ressini'nin
uvertürlerini içeren bir CD'si
Decca'dan yayınlandı.
La Scala Filarmoni Orkestrası ayrıca
gençler ve yetenekli müzisyenler için
bir de destek programı geliştirmiştir.
Bu çerçevede yıllık burs verilmekte
ve yetenekli diplama ögrencilerine
orkestra ile konser verme olanagı
saglanmaktadır.

The Filarmonica was placed under the

has a eecordi ng arrangement with

guidance of a com mi ttee of i ts own

DECCA who recently brought out a

players, fully i n dependent from the

CD of Ouverrures by Gioacchino

theatre adm i n istration i n respect to

Rossini d i rected by R iccardo Chai lly.

artistic policy. Since 1 987 the

Since its i nceprion the ürehescra

orchescra's Principal Conductor has

Filarmonica della Scala has encouraged

been Ri ccardo Muti, but the

the development of young musical

Filarmonica has alsa played under the

talents and has created an annual

bacon of i m portant guest conductors

scholarship program, including

such as Claudio Abbado, Leonard

opportu n i ties to play w i th the arehescra

Bernsrei n , Semyon Bychkov, R iccardo

for outstanding ltalian diplama

Chailly, Myung-Wung Chung,

srudents.

Gianandrea Gavazzeni, Valeri Gergiev,
Carlo Maria G i u l i n i , Zubin Mehta,
Sei j i Osawa, Georges Pd�cre, Ghennady
Rozdhestvensky, Wolfgang Sawallisch,
Giuseppe Si nopol i , Yuri Temirnakov.
The Fi larmonica performs its own
season of concerts at La Scala and alsa
frequently tours in ltaly and abroad; i n
1 996 the closing concert a t the Wiener
Festwochen was given by the
Filarmonica under conductor Muri i n
the hallowed serting o f Vienna's
Musikverein. Last year the arehescra
played in the Far East, and in Germany
in Occober under Ri ccardo Muti .
The com m i tment and skillful guidance
over the years of Maestro Mu ri
contributed much to the Orchestra's
i mpressive record i ng career. A number
of the orchescra's recordings are
available on the Sony Classical label: a
disc featuring works by Busoni, Casella
and Martucci ; Bela Bartok's Ket Kep;
Serenade for Ürehescra No. 1 by
Johannes Brahms; the concert overture
Alassio-ln the South by Edward Elgar;
Igor Stravinsky's The Fairy's Kiss; the
Suite from La Serada, the Concerto for
Strings and dances from I l Gattopardo
by Nino Rota; Overttıres and Preludes
by Guiseppe Verdi; La canzone dei
Ricordi by Guiseppe Martucci w i th
M i rella Freni as soloist. The
partnership with Sony Classical is
currently continuing with the
recordi ng of a complete cycle of the
Beethoven Symphonies under Carlo

Beethoven: Egmont Uvertürü

Beethoven 1 8 1 O yılında, Viyana Saray
Tiyatrosu'nda oynanacak olan
Göthe'nin Egmont adlı trajedisi için
bir sahne müzigi yazmıştı. Dokuz
bölümlük müzikten en başarılısı,
bugün de ayrı bir eser olarak çalınan
Uvertür oldu. Beethoven, karşıligını
görmese de Göthe'ye duydugu
saygıyı, yayıncı Breitkopf ve Hartel'e
yazdıgı mektupta vurgulamış ve bunu
göstermek için de tiyatro
yöneticilerinden hiçbir şey
istemedigini belirtmiştir. Eser, 1 6.
yüzyıl ortalarında lspanyol işgaline
karşı başkaldıran, bugün Hollanda ve
Belçika sınırları içinde kalan Flaman
(Felemenk) kontu Egmont'un,
ülkesinin bagımsızlıgı için savaşını ve
yaşamı pahasına buna ulaşmasını konu
alır. 3/2'1ik ölçüdeki agır ve hüzünlü
giriş, ezilen Flaman halkını simgeler.
Daha sonra beliren 3/4'1ük ölçüdeki
Allegra tempodaki hızlı ve tutkulu
tema ise bagımsızlık istegini yansıtır.
Bu iki tema arasındaki çekişme tüm
uvertür boyunca sürer. Tahta üfleme
çalgılardan hafifçe yükselen başkaldırı,
yaylı çalgıların katılması ile güçlenir.
Parlak akarlar Kahraman Egmont'un
ölümünü belirler, ancak Flaman halkı
işgalden kurtalacaktır. Eser hızlı
(AIIegro) bitişiyle, bir Zafer Senfonisi
çoşkunlugu ile bagımsızlıgı kutlayarak
sona erer. (Süre 9')

Maria Giul i n i . For the EMI label the
Scala was founded i n 1 98 2 from the
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house. The i n i tial intention was to
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rwo arias and the Stabat Marer by

concerts, while the ultimate objective

Giovann i Battista Pergolesi w i th

was to bring standards i n to line with

Barbara Frittoli and Anna Caterina

those of the world's major orchestras.

Antonacci as soloists. The arehescra alsa

Beethoven: Senfoni No.4

Eroica Senfonisi'nin yorumlandıgı
1 805 yılının sonunda Beethoven
Fidelio'nun birinci versiyonunu da
yayınlamış ama çevreden hiç ilgi
görmemişti; ertesi yılın baharında
tekrar degiştirilen opera yine
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başarısız oldu. Ancak Beethoven
hiçbir şeyden yılmıyor, sürekli eserler
hazırlıyordu. 1 806 Eylül'ünde Breitkopf
ve Hartel yayınevine yazdıgı mektupta,
"Yeni Senfoni" ile Op.58, 59, 85
eserleri ve Leonore operasını
öneriyordu. Bu Yeni Senfoni önce,
-3. Senfoni- Eroiça'nın ithaf edildigi
Prens Lobkowitz'in konagında
1 5 Mart 1 807 günü bestecinin
yönetiminde özel olarak çalındı ve bir
yıl sonra da çalgı partileri 4. Senfoni
başlıgı ile yayınlandı. 4. Senfoni, daha
önce Beethoven ile tanışan ve ondan,
SOO florin karşıligında kendisi için bir
senfoni bestelemesini isteyen Kont
Franz von Oppersdorfa ithaf
edilmişti. Yukarı Silezya'da barok bir
şatoda oturan ve kendi orkestrası
olan Kont Oppersdorfa önce
5. Senfoni'yi vermeyi planlayan
Beethoven, sonradan çabucak yazılan
4. Senfoni'yi teslim etmişti.
3. Senfoni'den iki yıl sonra bestelenen
bu senfonide, Beethoven yine
Haydn'ın renkli, mutlu ve duygulu
senfoni şekline dönerek "agır bir giriş,
parlak bir Allegro, cantabile (ezgisel)
bir agır bölüm, bir menuet ile Trio'su
ve dans eden final" ile o forma uygun,
ancak kendine özgü ruh ile çekici bir
hava yaratmıştır. Schumann'ın,
Kahramanlık Senfonisi Eroica
(3. Senfoni) ile Kader Senfonisi
(5. Senfoni) gibi görkemli eserlerle
çevrili dördüncüyü, "Iki lskaıidinav
devi arasındaki ince yapılı Yunan
kızı"na benzeterek begendigini
belirtmesi de bunu gösterir. Müzik
yazarları ayrıca yine iki görkemli eser
(7. Senfoni ile 9. Senfoni) arasında
kalan 8. Senfoni ile 4. Senfoni arasında
bu yönden paralelligi belirtirler.
8. Senfoni de dördüncü gibi pek
tutkulu olmayan, hafif aydınlık, klasik
anlayıştadır. 4. Senfoni'de birçok
müzikal düşünce rahat biçimde
sıralanırken sanki dogaçlamaymış gibi
bir izienim de bırakır. Tümüyle neşeli,
sade, barışçı ve hareketli yapıda olan,
yaşam sevincini de yansıtan eser,
Mendelssohn ve Schumann gibi
romantik bestecileri de memnun
bırakacaktır.
1 . Bölüm 4/4'1ük ölçüde, agırca
(Adagio) tempoda, flüt önderliginde
ve üfleme çalgıların Si bernalde uzun
tuttukları gizemli ve kısa bir giriş ile

başlar. Bunu canlı, neşeli (AIIegro
vivace) tempoda taze ve sevinç dolu
ana tema izler. Buna hemen kısa ve
kaygısız bir yan tema katılır. Kemanlar
kendilerini başka şeye kaptırmış gibi
davranırken fagotun çevik adımları ilgi
çeker. Dört ölçü süren bir
kreşendo'dan sonra Allegra
tekrarlanır; Allegra'yu başlatan motif
arka planda kalırken diger temalar
daha gerçek bir anlatım kazanır.
Özgür bir oyundaymışcasına yeni
motifler gelişime herhangi bir karışıklık
çıkarmadan yardım eder; ancak bu
oyuncu gelişim duraklar, çok duygulu
ve güzel bir ezgi belirir, barışçı ve
dinlendirici bir hava oluşur. Hep çok
hafif (pianissimo) süren birinci
kemanlardan baslara ulaşan ezgi flüt
ile yükselir; sonra timpani, giderek
güçlenen darbelerle diger motifleri
bir bir çagırır; onlar da birleşerek çok
güçlü (fortissimo) şekilde açılıştaki
temada buluşur ve bölümü sona
erdirir.
3/4'1ük ölçüde, Mi bemol majör
tondaki agır (Adagio) tempodaki
2. Bölümü, Beethoven senfonilerini
inceleyen kitabında Berlioz analizden
kaçınarak: "Saf, melek gibi! lik
ölçülerden itibaren duygu yogunlugu
ile ancak şiirsel sanatın devlerinin
yaratabilecegi büyüde! Dante'nin Ilahi
Komedya'sındaki etkileyeci Francesca
da Rimini episodunda, yazarı ölü gibi
yere düşüren olay kadar dokunaklı!"
gibi cümlelerle tanımlar. Hatta,
"Müzik, melekler tarafından besteciye
hüzünle fısıldanmış gibi görünüyor"
diye yazar. Bu ezgisel bölüm iki tema
üzerine kuruludur. Ikinci kemanların
ritmik ve ilginç vurgulaması eşliginde
önce birinci kemanların duyurdugu
temaya viyola kontrast bir şarkı ile
eşlik eder. Bunu izleyen klarnetin
büyüleyici ezgisellikteki şarkısı, tahta
üfleme çalgıların korosu ile
bütünleşir.
3. Bölüm 3/4'1ük Minuet ölçüsünde,
canlı ve neşeli (AIIegro vivace)
tempoda, Si bemol majör tondadır ve
Menuetto başlıgını taşır; ancak bir
scherzo karakterindedir. Ana temanın
ritmik yapısı tüm bölümü egemenligine
alır. Alışıldıgı gibi üç yerine, beş
bölmeye ayrılan bu scherzoyu, Ingiliz
müzikçi Tovey şöyle tarif eder:
"Hiçbir aktarıma gereksinme

duyulmamıştır: Scherzo'nun her
keresinde ikişer tekrarı ve -ortada
yer alan- trio, çeşitli ritmik kaprislere
karşın bunun bir dans oldugunu tüm
açıklıgı ile belirler". Bir köy dansı
havasındaki trio bölmesi ise,
kemanların renkli pasajı ile kesintiye
ugrayan bir üfleme çalgı kısmını da
içerir.
4. Bölüm 2/4'1ük ölçüde, pek o kadar
hızlı olmayan (AIIegro ma non
troppo) tempoda hayat dolu bir
finaldir. Gizlenmeyen bir sevinç,
etkileyici ve şakacı bir enstrümantasyon
ile bir moto perpetuo (sürekli devinim)
biçimindeki bölümde, şaşmaz bir neşe
ve parlak etkililikteki ana tema hemen
yaylı çalgılada duyurulur. Dolce (tatlı)
olarak tanımlanan lirik yapıdaki ikinci
tema ise önce obua ve flüt ile belirlenir,
sonra kemanlada sürdürülür. Gelişim
ise çok hafif başlamasına karşın,
şiddetli bir kreşendo ile yaylılar ve
tahta üflemelerle üç oktava kadar
sıçrayarak natürel si notasında bir
tremolo ile vurgulanır. Temaların ve
parçalarının büyük bir virtüozlukla
yansıtıldıgı finalde, yeni serimi
(Re-exposition) çok şakacı bir fagot
çagrısı başlatır. 1 6'1ık aceleci figürle
vurgulanan uzatılmış Coda ise,
Beethoven'de hiç rastlanmayan
biçimdeki eglenceli finali sona erdirir.
(Süre 35')
Busoni: Turandot

Bir ltalyan klarnet virtüozu baba ile
Bavyeralı bir annenin oglu olarak
Floransa yakınındaki Empoli'de dogan,
Almanya'nın o tarihlerdeki başkenti
Berlin'de ölen Ferrucio Bussoni, daha
sekiz yaşında harika çocuk olarak
dikkat çekmiş; ilk konserini Trieste'de
vermişti. Daha sonra Anton
Rubinstein'ın begendigi ve
destekledigi Busoni, ilk konser
turnesini 1 5 yaşında Almanya'da
gerçekleştirdi. Yine o yaşlarda
besteledigi bir oratoryo ile Bologna
Akademisi'ne seçilmiş, daha sonra
Viyana'da besteci Karl Goldmark'ın
arkadaşı olmuş, 1 866'da Brahms'ın
tavsiyesiyle Leipzig'e yerleşmiştir.
Orada Çaykovski, Grieg, Sinding,
Mahler ve Delius gibi bestecilerle
tanışan ve ünlü bir piyanist olarak
tanınan Busoni, piyano ve oda müzigi
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eserleri de yazmış, 1 889'da
Riemann'ın aracılıj!ı ile Helsinki
Konservatuarı'na öj!retmen olmuştur.
Orada Sibelius ve Jörnefeld ile
tanışan, 1 890'da lsveçli bir
heykeltraşın kızı olan Gerda
Syöstrand ile Moskova'da evlenen
Busoni, Anton Rubinstein ödülünü
kazanmasına ve kendisine profesörlük
önerilmesine karşın kariyerini New
York ve Boston'da konser piyanisti
olarak sürdürmüş, sonra da -1. Dünya
Savaşı süresince kaldıj!ı lsviçre
dışında- tüm ömrünü geçirecej!i
Berlin'e 1 894'de yerleşmiş ve son
günlerine kadar akademide
kompozisyon öj!retmeni olarak ders
vermiştir.
Liszt'ten sonra çaj!ın en önemli
piyano virtüozu sayılan Busoni,
besteci olarak da ilgi toplamasına,
eserlerinin sıksık çalınmasına karşın,
besteleri büyük kitleler için dej!il,
daha çok entelektüel ve derin anlamlı
idi. Reger, Pfıtzner, R. Strauss ile aynı
yaşlarda olan ve romantik idealin
"Genç Klasizm"e ulaştırılmasına -tüm
eski deneyimlerin, ulaşılan ustalıkların
güzel ve saj!lam formlara
yüceltilmesine- çalışan Busoni'yi,
Almanlar kendilerine daha yakın bulur
ve onu ltalyandan çok Alman olarak
kabul ederler. 1 902'den sonra solo
resitalierden kaçınan, çaj!daş orkestra
eserlerine yönelen Busoni, Bartok,
Delius, Sibelius ve kendi eserlerinin
dünyada ilk çalınışiarını yönetmiş;
Debussy, Faure, Franck ve d'lndy gibi
Fransız bestecilerin eserlerinin
Almanya'daki ilk yorumlarını
gerçekleştirmiştir. Müzik hakkındaki
kitaplarını da Almanca yazan, ayrıca
pekçok libretto hazırlayan Busoni,
Turandot operasının librettosunu da
Carlo Gozzi'nin masallarından
uyarlam ış, 1 906' da besteledij!i bu
operası ilk kez l l Mayıs 1 9 1 ?'de
Zürih'te sahnelenmiştir. Busoni bu
operada, daha önce aynı konu
üzerine 1 904'e yazdıj!ı bir sahne
müzij!inden yararlanmış, bu sahne
müzij!ini de yine aynı yıl, sekiz
bölümlü bir Senfonik Süit biçiminde
düzenlemiştir. Op.4 1 Turandot
Senfonik Süiti'nin müzij!inde ltalyan
"Commedia deii'Arte" stiline uygun
olarak, çeşitli olay ve kişiler ustalıkla
karakterize edilir. Ancak konuyu

ironik olarak işleyen Busoni üç komik
kişilij!i de -Truffaldino (dolandırıcı),
Pantalone (pantalon), Tortaglia
(kekeme)- eklemiştir. Eser,
Puccini'nin de 1 924'de opera olarak
besteledij!i Gozzi'nin masalına
dayanır: Masal çaj!ında Çin'in Pekin
kentinde geçen konuda Prenses
Turandot ile evlenmek isteyenler
sorulan üç soruyu bilemeyince idam
edilmektedir. Soruları yalnızca Prens
Calaf bilir, ama kimlij!ini gizledij!i için
olaylar karışacak, Prenses de soj!uk
davranacaktır.
Bu programda La Scala Orkestrası 40
dakika süren bu sekiz bölümlük
egzotik Senfonik Süit'ten altı bölümü
seslendiriyor. Busoni bölümlerin bir
kısmını Almanca, bir kısmını ltalyanca
belirlemiş: 1 . Bölüm: "Die
Hinrichtung, das Stadttor, der
Abschied -Idam sahnesi, Kent kapısı,
Veda"da (Alla marcia, Allegro)
soruları bilemeyenlerin kafalarının
kesildij!i Pekin kentinin görkemli
kapısı canlandırılır. Bir marş
temposunda davul vuruşları ile
başlayan bölüm, fanfarlarla
desteklenir, üfleme çalgıların önemli
partileri ile renklenir. Bu törensel ve
görkemli müzik sonda giderek
hızlanır... 2. Bölüm: "Truffaldino"
(lntroduzione e marcia grotesca)
ltalyancada dolandırıcı anlamına gelen
Truffaldino adındaki, tuhaf görünüşlü
saray harem aj!ası, bu canlı girişi
(lntroduzione) izleyen ve vurma
çalgıların çokca yer aldıj!ı grotesk
marş ile yansıtılır ... 3. Bölüm:
"Aitoum. Marsch" (Sostenuto e
gravemente) Çin Imparatoru
Altoum'un aj!ırbaşlı ve görkemli
tempoda bir marşla, gösterişli tarzda
sahneye çıkışı ... (Bu programda yer
almayan 4. Bölümde Turandot'un,
bilmece prensesin gelişi, "ölçülü ve
ciddi-Misurato e solenna" tempoda
canlandırılır.) ... 5. Bölüm: "Das
Frauengemach-Kadınlar dairesi"
aj!ırca, barışçı ve sakin (Andantino
piacevole e tranquillo) tempoda
canlandırılan Harem sahnesinde eski
bir Ingiliz halk şarkısı, VIII. Henry'nin
başını kestirdij!i Anne Boleyn'i
canlandıran G reensleeves de
duyurulur... (Yine bu programda yer
almayan "Tanz und Gesang-Dans ve
Şarkı" adlı 6. Bölümde, orta hızda ve

sevimli -Moderato amente- tempoda
ej!lenceler izlenir) ... 7. Bölüm
"Nachtlicher Walzer-Gece Valsi"
biraz korkutucu başlar ve gizemli
şekilde devam eder. Prens Calaf gece
vakti gizlice saray bahçesinde
dolaşmaktadır... 8. Bölüm "In modo di
marcia funebre e Finale alla Turca
Matem marşı temposunda ve Türk
stilinde Final" süitin en uzun
bölümüdür. Çok aj!ır tempoda
baslarda, korkutucu davul vuruşları
eşliginde matem marşını Çin
havasında, egzotik biçimde sergiler;
sonra da eskiden beri ltalyan ve
Alman müzikçileri etkilemiş olan Türk
marşı stilinde, zillerle ve metal üfleme
çalgılarla desteklenen hızlı ve
görkemli, ancak zarif bir stilde süiti
sona erdirir. (Süre 26')
Respighi: Roma Çamları

Bologna'da dogan, daha sonra
Petersburg'da Rimski-Korsakofun ve
Berlin'de Max Bruch'un ögrencisi
. olan, 1 9 1 3'ten sonra Roma Santa
Cecilia Akademisi'nde kompozisyon
dersleri veren ve Roma'da ölen
Ottorino Respighi, özellikle Roma ile
ilgili senfonik şiirleri ve diger orkestra
eserleri ile ltalya'yı tekrar
entrümantal müzige kavuşturan
bestecidir. 1 9. yüzyılda Rossini,
Bellini, Verdi ve sonra da Puccini ile
operanın egemenliginde kalan ltalya,
Respighi'nin üçlemesi (Triloji'si)
Roma Çeşmeleri (Fontane di Roma1 9 1 6), Roma Çamları (Pini di Roma1 924) ve Roma Bayramları (Feste
Romane- 1 928) ile tekrar müzik
dünyasında önem kazanmıştır. Bunda
efsanevi şef Arturo Toscanini'nin
olaganüstü yorumlada bu eseriere
kazandırdıgı büyük ün de
yadsınamaz... Respighi bu eserlerinde
daha çok Debussy gibi empresyonist
bir yol izlemiş, bu renklerin !talyan
klasizmiyle uyumunu saglamıştır.
Böylece sese uygulanmış resimlere
benzeyen bu eserlerde, ateşli Latin
karakteri, parlak ve renkli tonlar
yanında üstün bir orkestra teknigi de
görülür.
Respighi'nin 1 923 Mayıs'ında başladıgı
ve 1 924 sonbaharında tamamladıgı
Roma Çamları Senfonik Şiiri, bu
üçlemenin ikincisidir ve o da, digerleri
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gibi dört bölümden oluşur.
Respighi'nin Belfagor adlı operasının
Milano la Scala'daki ilk yorumundan
hemen sonra başladıgı eserin 1 4
Aralık 1 924'de Roma'daki
Augusteo'da Bernandino Molinari
yönetimindeki ilk yorumu ise önce
protestolar, ıslıklar, yuhalamalarla
karşıianmış ama sonundaki alkışlar bu
tepkileri ortadan kaldırmıştı. Bunu
izleyen günlerde ise Toscanini'nin
yorumları esere Yeni Dünya'ya kadar
ulaşan zafer yolunu açtı. Amerika'da
ilk kez Philadelphia'da besteci
yönetiminde Philadelphia Senfoni
Orkestrası tarafından 1 5 Ocak
1 926'da seslendirilen Roma Çamları
için Respighi, konser programına şu
satırları yazmıştı: "Bundan önceki
Roma Çeşmeleri adlı eserinde
doganın izieniminin sesli anlamlarını
yansıtmaya çalışan besteci, Roma
Çamları'nda dogayı, anıları ve
görüntüleri tekrar hatırlamak için bir
başlangıç noktası olarak kullanmıştır.
Roma manzaralarının çok
karakteristik bir unsuru olan yüzlerce
yıllık agaçlar, Romalı yaşamında en
önemli olaylara tanıklık yapmıştır".
Respighi ayrıca bir söyleşide,
konserde fonograf (plak çalar) ile
orjinal bülbül sesini kullanması
hakkında, "Bir koloratur sopranonun
çıkarabildigi ses bile suni olurdu"
demiştir.
Dört bölümü hem atmosfer, hem de
kuruluşları bakımından farklı olan
Roma Çamları'nın 1 . Bölümü 2/8'1ik
ölçüde başlayan ancak 3/S'Iik, 2/4'1ük
ölçülerde de gelişen, canlı ve neşeli
(AIIegretto vivace) tempodadır. "Villa
Borghese'nin Çamları" başlıgını
taşıyan bu bölümü Respighi şöyle
tanımlar: "Villa Borghese'nin çam
agaçları arasında çocuklar
oynamaktadır; halka şeklinde dans
etmekte, askeri marşlarla
eglenmekte, savaşmakta ve akşam
kırlangıçları gibi, kendi bagrışmalarını
dinlemekte ve sonra da kaçmaktadır.
Sahne beklenmeyen biçimde degişir".
Bu sürekli canlı tempoda Tarantella
dansı, marş motifleri ve eski bir Roma
çocuk şarkısı da, güneş ışıgı altında
çocuk kahkahaları gibi parlak ve açık
renklerde yansırken herşey karışır,
neşeli bir trompet tınısını izleyen
fortissimo ile alacalı bulacalı hava

sona erer ... 2. Bölüm 4/4'1ük ölçüde,
agır (lento) tempoda başlar. Bir
yeraltı mezarının, Katakomb'un
yakınındaki çam agaçlarını (Pini
presso una Catacomba) canlandıran
bu sahneyi Respighi şöyle anlatır: "Bir
katakombun girişindeki çarnların
gölgesinin derinliginden hüzünlü bir
şarkı bize kadar uzanır; törensel bir
ilahiye dönüşür ve sonra söner... "
Bundan öncekiyle büyük bir kontrast
oluşturan bölümde, Respighi'nin eski
müzige olan yogun ilgisi sezilir.
Karanlıktan yükselirmiş gibi bas
yaylılarla sürdinli kornoların org
benzeri duyurulan akorlarıyla giren
bölümde, mezarın içinden gelirmiş
gibi duyurulan Gregoryen müzigini
anımsatan ezgi ile modal armoni bunu
gösterir. Uzaktan bir trompet ile
yansıyan ezgiye yaylı çalgıların zarif
eşligi ise ayrı bir güzellik oluşturur...
3.Bölüm 4/4'1ük ölçüde ve yine agır
(lento) tempoda "Janiculum'daki
Çamlar" (1 Pini del Gianicolo)
piyanonun hafif kadansı ile başlayan,
klarnetin duygulu ezgisi ile süren zarif
bir Noktürn'dür. Respighi'nin
sözleriyle, "Havadan bir ürperti
geçer: Berrak bir dolunay gecesinde
Gianicolo'nun çarnlarının tepesi hafif
hafif sallanır. Dallar arasında bir
bülbül şarkı söylemektedir".
Respighi'nin önceleri fonografla
duyurdugu bülbül şakıması,
günümüzde teyp ile yansıtılır.
Respighi'nin çok gelişmiş tını
anlayışına, orkestraya kesin
egemenligine güzel bir örnek olan
bölümün başındaki "Resim sanatından
daha fazla duyarlık!" ikazına uyularak
gerçekleşen bu tablo, pastel renklerle
örülür; ince melodiler obua ve keman
arasında gezinir, ama yine klarnette
karar kılar. Bülbül şakımasından sonra
yoklukta kaybolurmuş gibi, uzaktan
gelen marş benzeri boguk davul tınısı
eşliginde söner... 4. Bölüm 4/4'1ük
ölçüde, marş temposunda (Tempo di
Marcia) Romalıların ünlü yolu Via
Appia'daki Çamları (1 pini della Via
Appia) yansıtır. Romalı askerlerin
kente dönüşünde geçtikleri yolun her
iki yanındaki asırlık çarnlar
Romalıların şanlı şerefli geçmişini,
büyük imparatorlugu da görmüştür.
Çok hafifçe, üç pianissimo (ppp) ile
başlayarak çok şiddetliye, üç

fortissimo'ya (fff) kadar yükselen
kreşendo üzerine kurulmuş olan final,
önce askerlerin belli belirsiz duyulan
ayak sesleri ritmi ile başlar. Eski
Roma'nın görkemini yeniden yaşama
geçiren, giderek yogunlaşan, vurma
çalgılar ile metal üfleme çalgıların
egemenligine giren bölümü Respighi
şöyle tanımlar: "Via Appia'yı sabah sisi
örtmüştür. Yalnız duran çarnlar
Romalıların seferlerinin trajik
görünümünde bekçilik yapmaktadır.
Insan belirsiz şekilde sayısız ayak
seslerinin ritmini duyar gibi olur. Şair,
bu çok eski şerefin ruhunun tekrar
yaşadıgını duyar. Fanfarların ugultusu
içinde Romalı Konsül ordusuyla yeni
dogan güneşin parlattıgı kutsal yoldan
(Via Sacra) Capitol'a zaferle
dönmektedir. (Süre 23')

1 65

LA SCALA F i LARM O N i ORKESTRASI
ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SCALA
RICCARDQ MUTI, müzik direktörü

RICCARDO M UTI

music d i rector

IUEczac1bas1
Katkıları için ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş.ye tejekkiir ederiz.
We would /ike to thank ECZAClBAŞI HOLDING A . Ş. for spomorinf!. lhis performance.

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nı anma konseri.

Dedicated ro the memory of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, founder of the İstanbul Foundation for
Culnıre and Arrs.

RICCARDO MUTI, şef conducror
...--:-�-

Fe/ix Mendelssohn ( 1 809- 1 847)
Meeresstille u n d Glückliche Fahrt, Op.27
(Denizi n Sessizlij!i ve Mutlu Yolculuk Calm Sea and Prosperous Voyage
A daf!,io - Mo/to allegro

Robert Schumann ( 1 8 1 0- 1 R56)
Senfoni No.4, Re Minör Op . 1 20 Symphony No.4 i n D Mi nor, Op. l 20
EirdeitUilf!. (Ziemlich Lallf!.sam-Lebha/t)
Scherzo (Lebha/t)-Trio

•

•

Romarıze-Ziemlich La11gsam

•

Fi11ale (Langsam-Lebhaft)

Ara I n rermission
Edward Elgar ( 1 85 7-1 934)
Konser Uvertürü, Op.SO "In the South (Aiassio)" Concerr Overrure, Op. 5 0

Manuel de Fa/la ( 1 876- 1 946)
El Sombrero a Tres Picos
(Üç Köşeli Şapka Balesi Müzij!i, Süit No.2 Three Cornered Hat Baller Music, Suite No2)
Danza de los vecinos (Seguidilla-A llegro ma non troppo)
Danza del molinero (Farruca-poco vivo)
Danza fina/ Uota-poco mosso)

6.7. 1 997, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, 1 9.00
Lütfi Kırdar International Conven tion & Exhibition Cenrre, 7 .00 pm
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• 1 986'dan beri La Scala Operası'nın
Müzik Direktörü olan Riccardo Muti,
1 980-92 arasında Philadelphia
Orkestrası'nın müzik direktörlügünü,
1 968-80 arası da Maggio Musicale
Fiorentino'nun hem birinci şefligini,
hem de müzik direktörlügünü yaptı.
1 972'de Philharmonia Orkestrası'nı
ilk kez yönetti ve Otto Klemperer'in
ardından birinci şef ve 1 979'da Müzik
Direktörü oldu; 1 982'de Onursal Şef
ünvanını aldı. 1 987'de La Scala
Filarmoni Orkestrası birinci şefligi
görevini üstlendi ve 1 988'de "Viotti
d'Oro" ödülünü kazandı. La Scala'dan
başka, Philadelphia, Münih, Viyana,
Londra, Ravenna Festivali'nde
operalar ve 1 97 1 'den sonra sürekli
katıldıgı Salzburg Festivali'nde hem
operalar, hem de konserler yönetti.
Berlin Filarmoni ile Viyana
Filarmoni'nin konuk şefligini de yapan
Mutti'ye, Viyana Filarmoni tarafından
"Anello d'Oro" nişanı verildi. La Scala
Operası ile Japonya, Almanya, Fransa,
Rusya ve Ispanya'da (Expo 92)
turneler yaptı; opera orkestrasıyla
New York Carnegie Hall ve
Frankfurt Alte Oper'de konserler
verdi. Cherubini'nin Lodoiska ve
Spontini'nin La Vestale gibi neoklasik
repertuarın ender sahnelenen
eserlerini araştırdı; Beito'nun
Mefıstofele operasının ilk
salınelenişini yönetti. Wagner'in
üçlemesi (Uçan Hollandalı, Parsifal ve
Valküreler) ile büyük başarı kazandı.
Birçok Amerikan, Ingiliz ve ltalyan
üniversitesi ve müzik akademileri
tarafından verilen ünvan ve akademik
onur ödülleri sahibi olan Riccardo
Muti, ayrıca ltalya, Almanya, Avusturya,
Malta ve Fransa tarafından verilen
çeşitli madalyaların sahibi ve Floransa,
Malfetta ve Maiolati-Spontini kentleri
fahri hemşehrisidir.
(Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sayfa: 1 59)
• Riccardo Muti, since 1 986 the Music

Director of the Teatro della Scala, M ilan,
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was the Music Director of the
Philadelphia Orchestra from 1 980 to
1 992 and, the principal conductor as
well as the music director of the Maggio
Musicale Fiorentiona fro m 1 968 to 1 980.
In 1 97 2 he conducted the Philharmonia
Orchestra for the fırst time, and
succeeding Otto Klemperer as principal
conductor, appointed music director i n
1 979 and becoming "Conductor i n
Laureate" in 1 982. In 1 987 he became
the principal conductor of La Scala
Philharmonic Orchestra and received the
"Viotti d'Oro" i n 1 988. Apan from La
Scala, he has conducted opera
productions in Philadelphia, Munich,
Vienna, London and the Ravenna
Festival, and operas as well concerts at
the Salzburg Festival, where he has been
regularly invited since 1 97 1 . He is also
guest conductor with Berlin
Philharmonic and the Vienna
Philharmonic which awarded h i m the
"Anello d'Oro" meda!. He has toured
with the Teatro alla Scala i n Japan,
Germany, France, Russia and Spain
(Expo 92). He has conducted the
concerts of the opera orchestra i n

1 987'den itibaren birinci şef Riccardo
Muti, kültürel ve müzikal kararlılı�ı ve
titizli�i ile orkestranın artistik
yükselişinde önemli bir itici güç oldu.
Orkestra, La Scala'da verdi�i
konserlerin yanısıra !talya ve
yurtdışına turneler yapmakta; Giulini,
Abbado, Maazel, Bernstein,
Gavazzeni, Bychkov, Sinopoli, Chailly,
Pretre, Ozawa, Sawallisch, Mehta,
Rozdestvenski gibi birçok ünlü şefle
de çalışmaktadır. Orkestranın Muti
yönetiminde yaptı�ı kayıtlar çok
başarılı oldu: Vivaldi ile 1 900'1erin
ltalyan bestecileri Busoni, Casella ve
Martucci'nin eserleri, Bartok'un Ket
Kep, Brahms'ın Serenat No. l ,
Elgar'ın In the South, Stravinski'nin
Peri'nin Öpücü�ü. Nino Rota'nın La
Strada için Süit ve ll Gattopardo'dan
yaylılar için "Konçerto ve Dans"
eserleri ve Chailly yönetiminde
Ressini'nin uvertürlerinin kaydını
yaptı. Orkestra ayrıca gençler ve
yetenekli müzisyenler için bir destek
programı çerçevesinde yıllık burs
sa�lamaktadır.
(Ayrıntılı bilgi için bakınız: Sayfa: 1 60)

Carnegie Hall, New York and i n
Frankfurt Al te Oper. He has explored
rarely staged neo-classical repertoire such

• Orchestra F ilarmonica della Scala
was founded i n 1 98 2 w i th i n the

as Cherubini's Lodoiska and Spontini's La

framework of the Teatro alla Scala,

Vestale, and premiered Mefıstofele by

M ilan, i n order to enlarge the

Boito. He conducted the Wagnerian

symphonic repertoire and to compete·

trilogy (Der Fliegende Ho!Hinder,

w i t h the prestigious orchestras in the

Parsifal and Die Walküre) with great

i n ternational arena. Under the baton

success. R iccardo Muti has received

of R iccardo Muti, who was appointed

various degrees and honorary academic

principal conductor i n 1 98 7 , and is

awards fro m universities and music

noted for his cul tural and musical

academies in the USA, UK and ltaly,

leadership as well as his strict

and received medals from the

attention to deta i l , the orchestra soon

governments of ltaly, Germany, Austria,

attained an i nternational !eve!. Apan

Malta and France. He is honorary citizen

fro m i ts work in the Teatro alla Scala,

of Florence, Malfena and Maiolati-

the orchestra gives concerts in l taly

Spontini.

and tours abroad. l t also works with

(For further i nformation please refer to

such well known conductors as

page 1 59)

Giuli n i , Abbado, Maazel, Bernstei n ,
Gavazze n i , Bychkov, Sinopoli ,

LA SCALA FILARMONI
ORKESTRASI
ORCHESTRA FILARMONICA
DELLA SCALA

Scala filarmoni Orkestrası
1 982'de, Milane'daki La Scala Operası
bünyesinde senfonik repertuarı
genişletmek ve uluslararası alanda
rekabet edebilmek amacıyla kuruldu.
• La

Chailly, Pretre, Ozawa, Sawallisch ,
Mehta and Rozhdestvenski . R iccardo
Muti and the orchestra has made
many successful recordi ngs, including
works by V i valdi , the Italian
composers of the 1 900s such as
Busoni, Casella and Martucc i , Bartok
(Ket Kep), Brahms (Serenade No. 1 ),
Elgar (In the South), Stravinsky
(Baiser de la Fee), N i no Rota (Suite

for La Strada and Conceito and Dance
fro m I l Gattopardo). The orchestra
has also recorded the Overtures of
Rossini under Chai l l y . The Orchestra
has also developed a scholarship
programme for young and talented
.

.

musıcıans.
(For further information please refer to
page 1 60)

Mendelssohn: Uvertür
Mendelssohn ilk uvertürünü 1 824'de,
1 5 yaşında yazmış; üfleme çalgılar için
Op.24 bu uvertürü, iki yıl sonra
trompet fanfarları nedeniyle Trompet
Uvertürü Op. l O 1 olarak anılan eser
izlemişti. Hemen o yıl yazılan Bir Yaz
Gecesi Rüyası Uvertürü (Op.2 1 ) ile
de Mendelssohn çok başarı
kazanmıştı. 1 828'de Geethe'nin iki
şiiri üzerine yazdı�ı ve o yıl 1 8
Nisan'da Berlin'de seslendirilen
Denizin Sessizli�i ve Mutlu Yolculuk
(Meeresstille und Glückliche Fahrt)
başlıklı Op.27 Uvertür ise genç bir
bestecinin gelişme yolunda girdi�i
krizlerden kurtuluşunu ıspatlar. Daha
sonra 1 830'daki Fingal Ma�rası
Uvertürü bugün bestecinin en çok
çalınan eserlerinin başında gelir. Yine
bir şiir üzerine, Grillparzer'in dizeleri
üzerine 1 833'de tamamladı�ı Güzel
Melusina Uvertürü ise konser
sahnelerinde çok az yer alır. Aslında
tuhaf olan, 1 9 yaşındaki bestecinin
Denizin Sessizli�i ve Mutlu Yolculuk
Uvertürü'nü besteledi�i zaman daha
denizi hiç görmemiş olmasına karşın,
deniz ortasındaki bir yelkenlinin önce
durgun denizde rüzgarı bekleyişini,
basık havayı, sonunda şişen
yelkenlerle karaya do�ru yol alışını
ustaca canlandırmasıydı. Mendelssohn,
Beethoven'in 1 8 1 5'de, Göthe'nin bu
iki şiirini dört sesli koro ve orkestra
için bir Kantat (Op. l 1 2) biçiminde ve
yine Re majör tonda besteledi�i
eserini tanıdı�ı için, 1 828'de yazdı�ı
bu uvertürü -her zaman yaptı�ı gibitekrar elden geçirmiş, eser bu yeni
şekliyle 1 832'de seslendirilmiştir.
Mendelssohn da ilk şiiri -Beethoven
gibi- a�ır (Adagio) tempoda ve 4/4'1ük
ölçüde, Re majör tonda
canlandırmıştır. Bu ezici atmosfer
kontrbaslardaki giriş teması ile başlar,
yaylı çalgıların tüm armonisi bu
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yazmıştı: "Bu senfoninin ilk notaları
"ürpertisiz deniz"i ve "endişeli
Mutlu Yolculuk
meydana gelirken Joseph Joachim
denizci"yi yansıtır. Sonra birden,
Sis dagılıyor,
daha küçük bir oglandı. Ondan beri
pikolo flütün kısa solosu ile, rüzgar
Gökyüzü parlamakta,
çıkar, sis dagılırken pizzicato yaylıların Ve çözüyor rüzgar Tanrısı Eolus
hem senfoni, hem de küçük çocuk
ve diger üfleme çalgıların eşliginde
Korkutucu zinciri.
büyüdü".
çok neşeli (Molto allegro) tempoda
I ki flüt, iki obua, iki klarnet, iki fagot,
Ugulduyor rüzgarlar,
"mutlu yolculuk" başlar. Güçlü bir
dört korno, iki trompet, üç trombon,
Denizci fırlıyor.
timpani ve yaylı çalgılar için yeniden
kreşendo ile ulaşılan durakta ise canlı
Çabuk ol! Çabuk ol!
düzenlenen ve bugün Schumann'ın
Dalga parçalanıyor,
ana tema belirir. Bu girişteki kısa
senfoni alanındaki en önemli eseri
Uzaklık yaklaşmakta;
tema viyolonsellerin yansıttıgı en
olarak kabul edilen, onun mutlu
güzel Mendelssohn ezgilerinden
Karayı görmek üzereyim!
birine, mutlu bir şarkıya dönüşür.
günlerinin ürünü olan_ ve delilik
Coda'da emin limana ulaşılmış gibidir; �------� günlerinin başlamasından hemen önce
Schumann: Senfoni No.4
�------� yeniden düzenlenen bu senfoni dört
bir çapa zincirinin sesi duyulur gibi
olur. Trompet fanfarları da tekneyi
bölüm olarak incelenebilir. Birbirine
Alman besteci Robert Schumann, bir
selamlar, ancak bitmemiş gibi, sakince yıl önce evlendigi eşi Clara'ya, dogum
baglı olarak (attaca) çalınan ve birinci
sona erer. Ingiliz müzik bilgini Sir
bölümün temaları daha sonraki
günü olan 1 3 Eylül 1 84 1 günü, yeni
bölümlerde de duyurulan Op. 1 20 Re
Donald Tovey ( 1 875- 1 940) bu sakin,
bir senfonisini armagan olarak
Minör 4. Senfon i' nin ilk bölümü
şaşırtıcı, yarım kalmış kadansı "En
sunuyordu. Bestetinin 2. Senfoni'si
yüksek derecede şiirsel bir sürpriz"
olan eser, 6 Aralık 1 84 1 'de -sonradan Einleitung (giriş) başligını taşır. 3/4'1ük
olarak tanımlar. Edward Elgar da bu
ölçüde, oldukça agır (Ziemlich
ünlü piyano konçertosunun birinci
neşeli kısmı Enigma Varyasyonları adlı
langsam=Andante ma non troppo)
bölümü olan- La Minör Fantezi ile
tempoda başlayan girişte, arpejle
eserinin 1 3. Varyasyon'unda
birlikte Gewandhaus konser
belirlenen bir çekirdek tema
kullanmıştır. (Süre 1 2')
salonunda Liszt ve Clara Schumann'ın
(Leitmotif), daha sonra tüm senfonide
solist olarak katıldıgı konserde
kendini hissettirecektir. Böylece
Meeresstille
seslendirildi ve soguk karşılandı.
Tiefe Srille herrscht im Wasser,
Schumann 8 Ocak 1 842'de müzikolog eserin biraz melankolik, ancak güçlü
teması daha başlangıçta belirlenmiştir.
Ohne Regung ruht das Meer,
C. Kossmaly'ye yazdıgı mektupta
Burada temayı ikinci keman ve
Und bekümmert sieht des Schiffer
"Birdenbire fazla oldu, diye
viyolalar sunar. Buna, kemanların
Glatte Fliiche rings umher.
düşünüyorum; yine de
teselli edici havadaki cevabı kentrast
Keine Luft von keiner Seite!
Mendelssohn'un şefligini özlüyoruz"
oluşturur. Birinci kemanlar, flüt ve
Todessrille fürchterl ich1
diyordu ... Schumann bu senfoniyi
ebuanın belirledigi arabesk benzeri
In der ungeheuern Weite
ortadan yok etti; ancak 1 O yıl sonra
bir fıgürle bölümün hızlı (AIIegro
Reget keine Welle sich.
1 85 1 'de yeniden düzeltmeye
Lebhaft) bölmesine geçilir. 2/4'1ük
başlıyor, orkestrasyonu tümüyle
Durgun Deniz
yeniliyordu. 1 853 Mayıs'ında arkadaşı, ölçüdeki, ilkin yükselen, sonra dalga
Derin sessizlik suya egemen,
dalga alçalan, ayrıca bir sürü yan tema
Hcllandalı besteci-şef Johannes J.H.
da doguracak olan bu fıgür, önce ana
Durgun yatıyor deniz,
Verhulst'a ( 1 8 1 6-9 1 ) yazdıgı
Ve endişeli bakıyor denizci
tema şeklinde birinci kemanlarda
mektupta eserinin bu şekliyle çok
duyulur; sonra yine birinci
Etrafı çevreleyen dümdüz yüzeye.
daha iyi ve etkili oldugunu belirtti.
kemanlarda lirik bir pasaj olarak
Hiçbir yönden esmiyor!
Schumann bu yeni versiyonu, bir
başlar ve şaşırtıcı güzellikteki ikinci
Ürkütücü ölüm sessizligi!
"Senfonik Fantasia" biçiminde:
temayı belirler. Neşeli, mutlu bir
Uçsuz bucaksız uzaklıkta
lntroduktion, Allegro Romanze,
Hiçbir dalga kıpırdamıyor.
tınıyla sona ererken ihtar edici,
Scherzo ve Final'in tümünü tek bir
yalnızca üç notalı (Fa#-Si-Sol)
bölüm olarak tasarlamıştı. Bu arada,
trombon motifı dört kez duyulur...
Glückliche Fahrc
eserin iki piyano için düzenlemesi ve
Beklenmedik, güçlü bir Re minör
Die Nebel zerreissen,
bu orkestra versiyonu, önce 6 Şubat
Der H i mmel ist helle,
1 85 1 'de,- Schumann'ın 1 850'de müzik akorla 2. Bölüme, Romanze'ye geçiş
saglanır. 3/4'1ük ölçüde, La minör
Und Aeolus löser
direktörü olarak göreve başladıgı
tondaki oldukça agır (Ziemlich
Das aengstliche Band.
Düsseldorfta- çalındı; sonra da 1 5
Es saeuseln die W inde,
Langsam) tempodaki, özlemli
Mayıs 1 853'de Ren Festivali'nde bu
havadaki Romans'ta Schumann'a özgü
Es rührt sich der Schiffer .
yeni versiyonu ile seslendirilen - ve 2.
bir halk şarkısı benzeri duygulu tema,
Geschwinde! Geschwinde1
Senfoni yerine 4.Senfoni olan pizzicato yaylıların eşligindeki obua ve
"Op. l 20 Re Minör Senfoni" çok
Es teilt sich die Welle,
Es naht sich die Ferne;
viyolonselle yansırken yine girişteki
başarı kazandı. Eseri 1 O yıl önce,
melankolik tema, yan tema şeklinde
Schon seh ich das Land!
1 84 1 'de eşine hediye eden Schumann
anımsanır. Orta bölmede solo
1 85 1 'de senfoninin başına, çagın ünlü
kemanla beliren Re majör tondaki
kemancısı Joachim'e garip bir de ithaf
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kısım, mutlu ve barışçı bir hava
oluşturur. Bölüm yine duygulu tema
ile sona erer ... Hemen girilen 3.
Bölüm 3/4'1ük ölçüde, canlı (lebhaft)
tempoda, şakacı bir ritmle vurgulanan
biraz buruk bir Scherzo'dur.
Trombon hariç tüm çalgılarla enerjik
başlayan, ancak arada parlak, neşeli,
içtenlikli ve hüzünlü dönüşleri de
içeren Scherzo'nun, zarif, sakin yapılı
Tio bölmesi ile karşıtlıgı da ilgi çeker.
Tekrarlanan Scherzo'nun sonunda
korkutucu bir sessizlik belirir, çalgılar
sanki ne yapacaklarını bilmemektedir;
müzik kaybolacakmış gibi alçalır,
girişteki fıgür karanlıktan yükselir,
timpanilerin anaforu içinde trombon
ve kornoların güçlü ve melodik
cümlesi ile Final'e geçilir... 4/4'1ük
ölçüde, Re majör tonda, önce agır
(langsam) giren, sonra canlı (lebhaft)
tempoda süren Finale, Schumann'ın
en başarılı senfonik fınali olarak kabul
edilir. Önce agır tempoda madeni
üfleme çalgıların cümlesi, birinci
bölümün girişindeki motifı
anımsatarak son bölümü başlatır. Asıl
fınal canlı, hareketli, özgür biçimde
bir Fantasia gibi gelişir; çekirdek
temadan kaynaklanan yan temanın bir
bayram havasında neşeli
koşuşturmasıyla canlanır, ateşli ve
etkili bir Presto ile eseri sona erdirir.
(Süre 28')
Elgar: Uvertür

liszt, Çaykovski, Sibelius gibi Ingiliz
besteci Edward Elgar da güneye, daha
dogrusu ltalya'ya ilgi duyuyor, ilham
perisi ile başbaşa kalmak için bu
ülkeyi tercih ediyordu. Yüzyıllar
boyunca müzigin beşigi olmuş
ltalya'ya, Elgar da 1 903-4 kışını
geçirmek, yeni bir senfoni üzerinde
çalışmak için gitmişti. Daha sonra bir
diger Ingiliz besteci William
Walton'un yapacagı gibi ltalya'ya
yerleşmemiş, yalnızca Ingiltere'nin
kasvetli kışından kurtulmak, daha
rahat besteleyebilmek için karısıyla
birlikte Alassio'ya gitmişti. Yeni
senfonisi ile ugraşmak yerine Fantezi
Uvertür adını verdigi bir beste
üzerinde çalışmaya başladı; bunu,
ertesi yılki, 1 940 Mart'ında yapılacak
Covent Garden Elgar Festivali için
hazırlamayı düşünmüştü. Bir Ocak

günü eşi ve bir arkadaşı ile civardaki,
Moglia'dan sonra Andorra'daki eski
Roma köprüsünü ve San Giovanni
Battista kilisesini gezmege gitmişti.
Derin yamaçta, çam agaçları
arasından birdenbire karşıianna çıkan
küçük şapelden çok etkilendi: Bir
tapınak gibi, eski klasik stildeki bu
harabenin pastoral manzarasını
tamamlamak için sanki yalnızca
kavalıyla birlikte bir çoban
gerekiyordu ve gerçekten de şapelin
arkasından, onların şaşkın bakışları
arasında ortaya çıkıverdi çoban ...
Elgar'ın aklına Victoria devri şairi
Tennyson'un The Daisy (Papatya)
adlı, aynı manzarayı çizen dizeleri
geldi. Hemen o gün oturup bir
müzikal taslak hazırladı: 1 . Başlangıç
teması (erkek): Mi bemol majör 1
2. Modülasyon: Moglia teması, Do
minör 1 3. Ikinci tema (kadın): Fa
majör 1 4. Romalılar: Köprü (su
kemeri), davul ve ayak sesleri 1
S. Episod ya da lnterlüd (ara müzigi):
Solo viyola için bir cins Canto
populare (Eigar'ın kendi buluşu halk
şarkısı -kaçınılmaz şekilde Berlioz'un
"Harold ltalya'da"sını anımsatmakta-)
1 6. Yeni serim (reprise) ... Elgar
30 Ocak'ta Alassio'dan ayrıldıgı
zaman orkestra partilerini yazmaya
başlamıştı bile; 2 1 Şubat'ta uvertürü
tamamladı ve 1 6 Mart 1 904 günü
kendi yönetimindeki Charles Halle
Orkestrası ile londra'da Covent
Garden salonunda ilk kez seslendirdi.
"Güneyde" (Aiassio) Konser
Uvertürü, Op.SO olarak adlandırılan
eserin partisyanunun başında şu
satırlar yer alıyordu: "Eski
egemenliginde en güçlü ve ülkeler
arasında en güzel ülke; içinde
Romalıların dolaştıgı, yeryüzünün
bahçesisin sen".
Uvertür üç ana bölüme ayrıiabilen
episodlardan oluşur. Elgar'ın
Alassio'da çizdigi şemaya göre gelişen
Uvertür'de, önce kısa ve esintili bir
temayı klarnet, korno, kemanlar ve
viyolonseller duyururken, diger
yaylılar ve tahta üfleme çalgılar eşlik
eder. Diger temalar da bu ana
temadan dogarak canlı ve hareketli
bir ortam oluşur. Daha sonra
sakinleşen müzigin pastoral anlatımı,
tahta üflemelerle sürdinli yaylı
çalgıların diyalogu, çobanı simgeler.

Bu kırsal atmosfer giderek azalır.
Timpani ve kontrbaslar uvertürün
giriş temasını duyuran birinci
kemanlara yol açar. Kısa bölmeler
şeklinde viyola ve viyolonsel
sololarından sonra yine sakin, düş
benzeri anlar belirir. Bunu eski
Roma'nın görkemini yansıtan güçlü
pasajlar izler. Bu şiddet sona erince
bu kez keman solosunun çobanı zarif
şekilde canlandırışı duyulur. Öteki
çalgılarla da, -korno, keman, viyola
ile- tekrarlanan melodi diger
temalarla da örülerek yeni serimden
sonra neşeli şekilde uvertürü sona
erdirir. (Süre 22')
De Falla: Süit No.2

Çagdaş orkestra müzigi
uygulamasında Granados ve
Albeniz'den daha başarılı olan Manuel
de Falla'nın en sevilen eserlerinin
başında gelen, 1 9 1 5'de ilk kez
sahnelenen "El Amor Brujo"da
(Büyücü Aşkı) besteci, Flamenko'un
Cante Jondo (Derin Şarkı) olarak
tanımlanan daha ilkel ve eski türünü
degerlendirmesine karşın, dört yıl
sonraki El Sombrero de Tres Picos
(Üç Köşeli Şapka) bale müziginde,
daha neşeli, yeni ve ritmik olan Cante
Flamenco (Fiamenko Şarkı), ya da
Flamenco Chico (Küçük Flamenko)
türünü kullanmıştır. 22 Temmuz
1 9 1 9'da londra'da, Pablo Picasso'nun
dekor ve kostümleriyle, Ernest
Ansermet yönetimindeki orkestra
eşligine leonide Massine
(Degirmenci), Tamara Karsavina
(Karısı) ve leon Woisikowsky
(Corregidor) gibi ünlü dansçılarla
sahnelenen "Üç Köşeli Şapka" balesi,
dans ustası Sergei Diaghilefin istegi
üzerine, De Falla tarafından iki yıl
önceki bir pandomimin
genişletilmesiyle oluşturulmuştur. De
Falla'nın lspanyol yazar Antonio
Pedro de Alarc6n'un ( 1 833-9 1 ) bir
öyküsü üzerine Farsa Mimica (Mimik
Fars) olarak besteledigi eser, daha
önce 7 Mayıs 1 9 1 7'de "Köy Kadısı ile
Degirmencinin Karısı" (El Corregidor
y la Molinera) adıyla oynanmıştı.
1. Dünya Savaşı sırasında Ispanya'ya
kaçan ve orada yaşayan Diaghilef
müzigi begenmiş, ancak süreyi yeterli
bulmamıştı. De Falla bunun üzerine
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esere, Degirmencinin Dansı, Köy
Kadısının Dansı gibi bölümler
ekleyerek 1 1 kısımdan oluşan bir bale
müzigi hazırladı. Modern orkestra
teknigi bakımından Debussy ve Ravel
düzeyine ulaşan ve Stravinsky'nin
orkestrasyonundan da etkilenen De
Falla'nın, 1 9 1 9 Temmuz'undaki
Londra başarısı olaganüstü oldu: Hem
De Falla, hem de yeni lspanyol müzigi
bir anda müzik dünyasınca kabul
gördü ...
Aslında eski bir lspanyol halk öyküsü
olan konuyu Alarc6n 1 847'de "Üç
Köşeli Şapka" adlı bir oyun şeklinde
kaleme almıştı. Bu konuyla ilgilenen
De Falla önce komik bir opera
yazmak istemiş, hatta Carlos
Fenandez-Shaw'a kendisi için bir
libretto hazırlamasını bile önermişti.
Ancak konuyu kullanma iznini
alamadı, ama bale için herhangi bir
yasaklama olmadıgından Diaghilefin
daha önceki teklifi aklına geldi ve
böylece önce mimik fars, sonra da
G. Martinez Sierra'nın librettosu
üzerine bu baleyi yazdı. De Falla daha
sonra bazı bölümleri kullanarak iki
orkestra süiti de hazırladı. .. O yıllarda
devlet memurları üç köşeli şapka
giydiklerinden balenin adı devlet
otoriteleri ile alay etmek için
seçilmişti. Üç köşeli şapka giyen o
yörenin hakimi, ya da kadısı olarak
dilimize çevirebilecegimiz
Corregidor'un, degirmencinin
(Molinero) güzel karısına (Molinera)
göz koymasını eglenceli biçimde
anlatan bale, canlı bir uvertürden
sonra iki bölüm halinde işlenir. lik
bölümde Corregidor'un degirmencinin
karısına kur yapıp, onu elde etmeye
çalışması yansıtılır. Ikinci bölümde ise
aynı günün akşamındaki olaylar
canlandırılır. De Falla bu bölümde yer
alan üç dansı Süit No.2 olarak
düzenlemiştir: Komşular yaz dönümü
bayramını kutlamak için degirmene
gelirler. O geceyi Endülüs türü dans
ve şarkılada kutlayacaklardır. Eski
Flamenko dansı Seguidilla ile dans
ederler (Danza de los vecinos
Komşuların Dansı) ... Karısı da
degirmenciden, bir Flamenco dansı
olan Farruca ile konuklara karşılık
vermesini ister. Degirmenci çok
ritmik ve meydan okuyucu havadaki
bu erkek dansını büyük ustalıkla yapar

(Londra'daki ilk gösteride L. Massine
bu dans için Felix adlı bir çingeneden
ders almış). Ortalıgı heyecanlı bir
hava sarar (Danza del molinero
Degirmencinin Dansı) ... Daha sonra
Corregidor'un adamları bir bahaneyle
degirmenciyi tutuklar ve ihtiyar
çapkına degirmene gitme olanagı
saglamış olmalarına karşın bale, yine
de degirmencinin zaferi ile sonuçlanır.
Köy halkı Corregidor'u kovar.
Degirmenci ve karısı sevinçle lspanyol
halk dansı Jota'yı oynarlar ve
Corregidor'un üç köşeli şapkası bol
bol havaya fırlatılırken, bir kastanyet
esintisiyle perde iner (Danza Finaı
Bitiş Dansı: Jota). (Süre 26')
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THE SIXTE E N - SYM PHONY OF HARMONY AN D I NVENTION
HARRY CHRISTOPHERS
Katkılart için EFES PILSEN'e tqekkür ederiz.
We would /ike to thank EFES PILSEN for sponsoring this performance.

William Byrd ( I 543 - 1 623)
2 Motet 2 Morers
Justorum anim� - Ad Dominum cum tribuıarer
johann Sebastian Bach ( 1 685 - 1 750)
Motet: Komm, Jesu komm! (BWV229)
johannes Brahms ( 1 83 3 - 1 897)
3 Motet Op. ı ı O 3 Morers üp. ı ı O
ıch aber bin eıend - Ach, armer Weıt - Wenn wir in höchsten Nöten sein

Ara Inrermission
johannes Brahms
2 Motet Op.74 2 Morers Op.74
Warum ist der ıicht gegeben - O Heiıand, reiss die Himmeı auf
johann Sebastian Bach
Motet: Jesu, meine Freude (BWV227)
}esu nıeine Freude (Koral 1 Chora/)

Denn das Gesetz des Geistes

•

•

Es ist nun nichts

Trotz dem A lımı Drachen

Weg mit alien Schatzen

•

•

•

U nder deinem Sehirmen

lhr aber seid nicht fleischlich

So aber Christus in Euch

So nun der Geist

•

•

Gute Nacht

Koral 1 Choral

Bu konser THE BRITISH COUNCIL'in itbirligi ile diizenlenmipir.
This concert has been realised in cooperation with THE BRITISH COUNCIL.

• Harry Christophers ilk müzik
egitimine, daha sonra baş korist
olacagı Canterbury Katedrali'nde
başladı. Canterbury'deki The King's
School'da burslu olarak yaptıgı müzik
ögrenimini, daha sonra Oxford
Üniversitesi Magdalen College'inde
edebiyat ve müzik dallarında sürdürdü.
1 977'de The Sixteen'i kurdu.
Kariyerinin başlarında şarkıcı ve şef
konumunu beraber yürüttü, Ingiliz
Müzik Tiyatrosu'nun bir üyesi olarak
oratoryo ve operalarda solistlik yaptı.
Harry Christophers şimdi, barok ve
klasik dönemlerle 20. yüzyıl müzigi
konusunda yaptıgı çalışmasıyla
tanınan uluslararası bir şeftir.
Gerçekleştirdigi kayıtlar büyük övgü
topladı; Haendel'in Mesih'i ile Plak
Büyük Ödülü'nü, yine Haendel'in
"lskender'in Şöleni" ile "Alman Plak
Eleştirmenleri Ödülü'nü, 1 992'de de
"The Rose and the Ostrich Feather"
ile Gramophone'un "Yılın Erken
Dönem Müzik Kaydı" Ödülü'nü aldı.
Christophers özellikle Aix-en
Provence Festivali'nde The Sixteen
ile verdigi konserler ve Mozart'ın
ldomeneo ve Strauss'un
Rosenkavalier gibi prodüksiyonlarda
yer almasıyla Fransa'daki yaz
festivallerinin gözde konugu haline
geldi. Almanya'da Deutsche
Kammerphilharmonie'yi yönetti ve
bu toplulukla londra'da Henze,
Mozart ve Strauss'un eserlerinden
oluşan bir konser verdi. Irianda
Radyo ve Televizyonu'nda Bach'ın
johannes Passion'uyla Noel
Oratoryosu'nu yönetti. Salzburg
Festivali'nde johannes Passion'unu
The Sixteen'le gerçekleştirdi. Konuk
şef olarak lskandinavya'da Danimarka
Radyo Korusu'nu, Finlandiya'da Fin
Oda Korosu'nu, Turku Filarmoni ve
Tapiola Oda Korosu'nu yönetti.
1 99 1 ' de lskoç Oda Orkestrası'yla ilk
konserini verdi, londra'da Kraliyet
Operası'nda gerçekleştirilen ve
BBC'nin kaydettigi Harrison
Birtwistle'ın "Gawain" operasının
prömiyerinde yer aldı.
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Harry Christopher'in Collins
Classics ile anlaşması kapsamında
gerçekleştirdi�i en önemli kayıtlar
arasında The Sixteen ile Haendel,
Bach ve Britten'in eserleri, The Eton
Choirbook'un erken dönem
repertuarının yanısıra
Concertgebouw Oda Orkestrası ile
Amsterdam'da yaptı�ı seri kayıtlarla
solist Jennifer Stinton ile doldurdu�u
Vivaldi'nin Flüt Konçertoları; 1 995
Diapason d'Or Ödülü'nü de alan,
aralarında BBC Filarmoni ve The
Sixteen'in de bulundu�u
orkestralarla gerçekleştirdi�i
Stravinsky'nin "Symphony of
Psalms", Poulenc'in "Sept Repons de
Tenebres" ve lves ile Tippett'in
müzikleri bulunmaktadır. Harry
Christophers'in The Sixteen ile
beraber gerçekleştirdi�i Collins
Classics'ten yayınlan CD'Ier arasında
Rebelo ve Melgas'ın 1 7. yüzyıl
müzi�i (Portekiz), 20. yüzyıldan
lsviçreli Frank Martin'in koral
çalışmaları ve Fransız koral müzik
sanatının virtüozlarından Daniei
Lesur, And re Jolivet ve Olivier
Messiaen'in eserlerinin kayıtları
bulunuyor.
Harry Christophers 1 994 yılında
Lizbon'daki Sao Carlos Operası'nda
yönetti�i ve BBC'nin de yayınladı�ı
Gluck'un "Orfeo"su ile opera
prömiyerini gerçekleştirdi.

Deutschen Schallplattenkritik for

House, Lisbon, conducting Gluck's

Handel's Alexander's Feast and

Orfeo, which was also broadcast on

ı 992

Gramophone Award for the Early
Üstrich Fearher.
In France, he has been a popular visitor
to fesrivals, parricularly the Aix-en
Provence Festival where he and the
choir have given many concerts and
taken part in productions including
Mozart' s Idomeneo and Strauss'
Rosenkavalier. In Germany he has
conducred the Deursche
Kammerphilharmonie and appeared
with them i n London i n a programme
of Henze, Mozart and Strauss. He has
worked in I retand with the RTE
broadcasting performances of Bach's
St. John Passion and Christmas
Oratorio. He has conducred St. John
Passion at the Salzburg Festival with
The Sixteen. In Scandinavia he has
been a guest conductor of the Dan i sh
Radio Choir, and in Finland w i th the
Finnish Chamber Choir, Turku
Philharmonic and the Tapiola
Chamber Choir. In

ı 99 ı

he made his

debut with the Scottish Chamber
Orchestra and was involved in the
world premiere of Sir Harrison
Birtwistle's opera Gawain at the Royal
Opera House.
Harry Christophers' contracr wirh the
Co ll in s Classics features works by
Handel, Bach and Britten, early
repertoire from The Eton Choi rbook

• Harry Christophers received his early

(all w ith The Sixteen), and a series of

musical training at Canterbury

record ing w i th the Concertgebouw

Cathedral, where he became a chorister.

Chamber Orkesrra in Amsrerdam

H e was a music scholar at The King's

i ncluding a calleetion of Vivaldi Flute

School and later studied Classics and

Concertos w ith the soloist Jennifer

Music at Magdalen College, Oxford

Stinton. Winner of a Diapason d'Or

University. He founded The Sixreen in

Award

ı 977.

the BBC Philharmonic and The Sixteen

During the early part of his creer

BBC Radio.

Music Recording for The Rose and the

1 995, his other releases

include

he continued to combine the roles of

recording of Stravinsky's Symphony of

singer and conductor, and appeared as a

Psalms, Poulenc's Sept Repons de

soloist in oratorio and on the operatic

Tenebres, and music by Ives and

stage as a member of the English Music

Tippett. Harry Christophers and The

Theatre.

Sixteen recorded also for Collins

Harry Christophers is now established

Classics the ı 7 th century Portuguese

as an international conducror with a

music by Rebelo and Melgas, fro m the

disringuished reputation for his work

20th century a disc of the Swiss Frank

in the Baroque and classical periods as

Martin's choral works, and virtuoso

well as in 20th century. H i s numerous

choral works by the French compasers

recordings have been highly acclaimed

Daniel-Lesur, Andre ]oliver and Olivier

and among the awards he has received

Messiaen.

are the Grand Prix de Disque for

In

Handel's Messiah, the Preis der

opera debut at the Sao Carlos Opera

ı 994

Harry Christophers made his

THE SIXTEEN - THE SYMP H O N Y
O F H AR M O N Y A N D I NVENTION

Uluslararası alanda rönesans ve
barok müzigi en iyi yorumlayan
topluluklardan biri olarak kabul edilen
The Sixteen, üstün müzik
yetenekleriyle tanınan Harry
Christophers'in yönetiminde 20.
yüzyıl koro parçalarını da
yorumlamakla dikkat çekti. Harry
Christophers The Sixteen korosunu
1 977'de, barok orkestrasını da
1 986'da kurdu. Koro repertuara
uygun olarak on ile kırk korist
arasında de�işebilmektedir.
Son yıllarda Avrupa ve
lskandinavya'da, özellikle Salzburg,
Aix-en-Provence ve Prag Bahar
Festivalleri'yle BBC Proms
konserlerine katılan topluluk ABD,
Japonya ve Brezilya'ya turneler yaptı.
Geçtigirniz yıl Hollanda, Belçika,
Finlandiya, Fransa, Ispanya, Portekiz,
Uluslararası Macau Festivali'nde
(Handel'in "Mesih" ve Teixeira'nın
"Te Deum"u), Londonderry'de
yapılan Iki Katedral Festivali ile
Kopenhag'taki Uluslararası Koro
Festivali'ne katıldı. Haendel'in
oratoryolarına getirdikleri yorumla
dikkat çeken topluluk. özellikle de
"Mesih"i Londra'daki Barbican
Centre'dan, Sydney Opera Binası'na
kadar dünyanın en önemli konser
salonlarında büyük başarıyla
tekrarladı ve Hyperion için yaptıgı
kayıt "Grand Prix du Disque"
ödülünü aldı. Bir diger Haendel kaydı
olan lskender'in Şöleni de 1 992
Alman Plak Eleştirmenleri Ödülü'nü
kazandı; bunu 1 995'de Samson'un
yorumu ve 1 996'da da kaydı izledi.
The Sixteen'in uzmanı oldu�u bir
di�er besteci de Purcell'dir. Topluluk,
Purcell'in 300. yılı nedeniyle Tel
Aviv'de başlayan ve 1 995 Kasım
ayında Londra'da Barbican Hall'da
sona eren turne sırasında The Fairy
Queen operasını sahneledi, Kraliçe
Mary için Müzi�i ile Cenaze Müzi�i
dahil birçok bestesinin kaydını yaptı,
King Arthur adlı eserini Lizbon,
Belçika ve Almanya'da yorumladı.
•
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Konser ve kayıtlarında J.S. Bach'ın
Matetleri ve özellikle Si Minör Mes
gibi eserleriyle dikkat çeken topluluk,
1 996'da Ispanya'da beseecinin
Mathaus Passion'unu bir dizi
konserde seslendirdi.
Ingiliz rönesans müzigi kaydıyla
Gramophone dergisi tarafından
verilen 1 992 Erken Müzik Ödülü'nü
alan The Sixteen, Stravinski'nin
Psalm'lar Senfonisi, Poulenc'in Sept
Repons des Tenebres, Tippett ve
lves'in bestelerinden oluşan kayıtları
için 1 995 Diapason d'Or Ödülü'nü
kazandı. Toplulugun yaptıgı son
kayıtlar arasında Portekizli besteciler
Melgas ve Rebelo'un eserleri,
Jolivet'nin Epithalame ve Messiaen'in
Cinq Rechants'ı bulunmaktadır.

the group performed Samson, which
was recorded i n 1 996. The performance
of music by Purcell is a speciality of the
Sixteen and it marked the 300th
ann iversary of the composer w ith a
series of his opera The Fairy Queen,
beginning i n Tel Aviv and ending in
November 1 995 in London's Barbican
H al l . It has released new recordings of
Purcell's music of Queen Mary, Funeral
M usic and performed his opera King
Arthur in Lisbon, Belgium and
Germany. The music of J .S. Bach is
also i mportant to The Sixteen and
perforrus his Motets and Mass in B
M i nor in concerts and record ings. In
1 996 the choir and orchestra have
performed with great acclaim the
St. Matthew Passion in Spain.
The Sixteen won the 1 992 Early Music

• The Sixteen is internationally

Award of the Gramophone magazine

recognised as one of the most

for i ts recording of English Renaissance

outstanding groups in the performance

music, and the 1 995 Diapason d 'Or

of Renaissance and Baroque m us i c . Led

Award for i ts recording of Stravinsky's

by the exceptional talents of i ts

Symphony of Psalms, Poulenc's Sept

conductor, Harry Christophers it is also

Repons des Tenebres, and works by

sought-after for the exeellence of i ts

Tippett and Ives. The recent CDs of the

interpretations of choral music of the

group include the works by the

20th century. The Sixteen was formed

Portuguese compasers Melgas and

by Harry Christophers in 1 97 7 and i ts

Rebelo to Jolivet's Epithalame and

Baroque orchestra in 1 986. The choir

Messiaen's Cinq Rechants.

varies between ten to forty singers,
depending on the repertoire.
In recent years, the Sixreen has given
concerts throughout E urope and
Scandinavia, notably at the Salzburg,
Aix-en-Provence and Prague Spring
festivals and the BBC Proms Concerts,
and made tours of the USA, )apan and
Brasil. Last year it visi ted Holland,
Belgium, Finland, France, Spain ,
Portugal, t h e Macau International
Festival (Handel's The Messiab and
Teixeira's Te Deum), the Two
Cathedrals Festival in Londonderry and
the I n ternational Choir Festival i n
Copenhagen. T h e Sixteen Choir and
Orchesrra perform Handel's oratorio
with great success, especially The
Messiab which it has given all over the
world with great acclaim in leading
concert halis from London to Sydney's
Opera House. Its Hyperion recording
of the work won the Grand Prix du
Disque. I t has also performed and
recorded other Handel works including
Alexander's Feast, w i n ner of the 1 992
Deutschen Schallplattenkritik. I n 1 995

Byrd: I ki Motet

Ingiltere'nin Paleserinası olarak
tanımlanan organist ve besteci
William Byrd'ün 1 543 yılında
Lincoln'da dogdugu, ancak Londra'da
yetiştigi sanılmaktadır. 1 9 Yaşında
Thomas Tallis'in ( 1 505-85) ögrencisi
olan Byrd'ün 1 540'1arda Kraliyet
Şapeli koro şefi olan Thomas Byrd'ün
oglu oldugu kabul edilir. 1 563'de
Lincoln Katedrali'ne organist ve koro
şefi olarak atanan, evlendikten sonra
da 1 570'de Londra'ya giden Byrd, eski
görev yerine de kilise şarkıları
göndermeyi sürdürmüştür. Londra'da,
Ingiliz müziginde çok önemli olan
Kraliyet Şapeli'ne (Chapel Royal)
Gentilmen (korist) olarak girmiş,
1 572'de Tallis ile birlikte organist
olarak çalışmıştır. Kısa zamanda ünü
artan, kendine önemli bir yer edinen
Byrd, Worcester kontu ve Petre ailesi
gibi seçkin kişilerin himayesinde
soylulara ders vermiş, besteleri her
zaman tercih edilmiştir. 1 575'de de

Tallis ile birlikte nota ve kagıdı basımı
tekelini de elde etmiş, çogu Kraliçe
Elizabeth'e adanan dini eserler, latin
Matetleri yayınlamış, kraliçenin de bu
ithafı kabulü nedeniyle bunlar Kraliyet
Şapeli'nde seslendirilmiştir.
1 580'1erden sonra katoliklere yapılan
baskı nedeniyle, latin Matetleri'nin
Roma katolikliginin unsuru sayılması
dolayısıyla Byrd'ün durumu güçleşmiş
ancak asiller arasındaki nüfuzlu
dostlarının yardımıyla bu sıkıntılı
günleri atlatmıştır.
Byrd bu Latin Matetleri'nin sözlerini
Babilon Matetleri olarak da
adlandırılan türde uygulayarak zamana
da uymuştur. Elizabeth devri
müziginin öncülerinden olan ve bunda
tek başına çaba gösteren ve Kraliyet
Kilisesi kitabında "Father of Musick
Müzigin Babası" olarak anılan Byrd'ün
bu programdaki iki eseri de Latin
Motetleri'ndendir. "Justorum anim<E"
( 1 6 1 1 ) beş sesli koro için, orjinal
metni kayıp olan "Ad Dominum cum
tribularer" ise sekiz sesli koro için
bestelenmiştir. (Toplam Süre 1 4')
Bach: Komm Jesu, Komm

Bach'ın çagında Almanca sözlü
Motet'ler genellikle kentteki özel
törenler, evlenmeler, matemler,
çocuk vaftizleri, üniversiteler için
bestelenmişti. Bach da, geniş kapsamlı
Pasyon'lar ve 200 cıvarındaki
Kantat'ları yanında yalnızca altı tane
Motet yazmıştır; kendisinin yazdıgı
ileri sürülen diger altı Motet'in ise
ona ait olup olmadıgı bilinmemektedir.
Hes'lerin ve diger dini metinlerin
oluşmasından önce dini müzigin özgür
formu olarak meydana çıkan Motet'in
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Fransızca Mot (kelime) sözcügünden
türedigi belirtilir. Dini müzigin ilk
devresinde, çokseslilik olarak
tanımlanan Motet, önce bas-orta-tiz
şeklinde üç sesli başlamış, uzun bir
gelişimden sonra Perotinus'ta dört
seslilige ulaşmış, 1 3. yüzyıl Ars
Antiqua ekolünde partiler
bagımsızlıga kavuşmuş; 1 4. yüzyıl Ars
Nova ekolünde aynı ritmik yapının
çeşitli ses yüksekliklerinde degişimi
işlenmiş; ancak Hollandalı ustalar
Ockeghem ve Obrecht, melodi ile
armoniyi kaynaştırarak özgürlügü
saglamış; sırasıyla Motet'e yüksek etki
kazandıran Josquin des Prez, H. lsaac,
Orlando di Lasso, Palestrina, Schütz,
Gabrieli'ler ve Bach ile
mükemmeliyete erişilmiştir. Bach
Leipzig'te çogunlukla eski ustaların
Motet'lerini seslendirmiş,
kendisininkini özel sipariş üzerine
yazmıştır. Bach'ın Motet'leri, Alman
müzik tarihçisi ve Bach uzmanı Philip
Spitta'nın ( 1 80 1 - 1 859) dedigi gibi,
kaynagını Kantat'lardan alır. Müzigin
daha çok enstrümantal olarak anlam
kazandıgı o devirde Bach, ender
eşliksiz (A Capella) koro eserleri
yazmış, Motet'lerinde de genellikle bir
org eşligi, ya da başka bir sürekli bas
(basso continuo) görevini öngörmüştü.
Bach'ın BWV229 olarak numaralanan
"Komm, Jesu Komm-Gel, lsa gel"
Motet'i de, o zamanlar çok popüler
olan, Paul Thymith'in 1 684'de
Thomas Okulu rektörünün ölümü
üzerine hazırladıgı ölüm şarkısının iki
kıtası üzerine yazılmıştır. Motet'in,
1 73 1 Haziran'ında ölen Leipzig'li
teoloji profesörü Johann Schmid'in
cenaze töreni için bestelendigi öne
sürülmüştür. Bach'ın en derin ve
kavrayıcı eserlerinden biri olan Motet
sekiz sesli olarak -birincisinde
soprano, alto, tenor, bas; ikincisinde
ise soprano ile altonun yer aldıgı- iki
koro için düzenlenmiştir. Motet'te
degişkenlikle, ölenin yakınması ve
Tanrı'da huzura kavuşma işlenir.
Birbirine baglı üç bölümden oluşan
eserde, ilk bölüm 3/2'1ik ölçüde, agır
(Lento) tempoda, Sol minör tonda
etkileyici bir hüzünle yansır: Koro
"Komm-Gel" hecesini dört kez
duyurduktan sonra ezgi başlar. "Mein
Leib ist müde-Benim gövdem yorgun"
cümlesi agır bir yük taşırmışcasına

duyurulur. "lch sehne mich nach
deinen Friede-Senin huzuruna özlem
duyuyorum" cümlesinde ise melodi
özgür ve dolu akmaya başlar. Müzik
mutluluk yüklüdür. Bu güzel anlatım
belirgin bir Fa majör kadanstan sonra
yine agır ve ezici bir havaya dönüşür:
Sopranoların tiz La notasına çıkması
acı bir haykırış gibidir . . . Birden bir
Fugato ile beliren 6/8'1ik ölçüdeki 2.
Bölüm her iki koroda degişerek
duyurulan "Komm" çagrısıyla
vurgulanır . . . 6/8'1ik ölçüde, cesur bir
anlatım la giren 3. Bölüm türlü
modülasyonlada (Mi bemol majör-Do
minör-Sol minör-Re minör ve en
sonda kesin Sol minör) gelişir. Bach
bu ikinci kıtayı bir Aria biçiminde,
sade, mutlu ancak etkili olarak, özgür
bir Koral gibi dört sesli olarak
bestelemiştir: "Drauf schliess ich
mich in deine Hande-Bunun için
kendimi senin ellerine teslim
ediyorum" sözleri güzel ve akıcı bir
melodi olarak eserin yüceligini
tamamlayarak Motet'i sona erdirir.
(Süre 9')
Brahms: Motet'ler

Schubert'in romantik stilini korolarında
izleyen, hatta halk ezgileriyle yakın bir
ilişki içinde olan Alman besteti
Johannes Brahms Op.42, 62, 93a ve
1 04 sayılı koro eserlerinde bu unsuru
temel almıştır. Ancak bu arada lncil
metinlerini de degerlendirmiş; 1 3
Motet, 46 A Capella şarkı, 20 Kanon
besteleyen Brahms, bu alanda en çok
1 877-90 yılları arasında verimli olmuş;
Op.29, 74, 1 09 ve 1 1 O numaralı
Motet'lerinde eski ruhani formu ayrı
bir ilgi ile kullanmıştır.
Brahms 1 890'da yayınlanan dört, ya
da sekiz sesli Op. l 1 O Üç Motet'inde
daha dogal olmakla birlikte
kötümserligini yine sürdürmüştür.
"lch aber bin elend-Ben acınacak
haldeyim" başlıklı 1 . Motet, 69. ve 30.
Psalm'ların sözleri üzerine
yazılmıştır . . . 2. Motet, ozanı belli
olmayan iki kıtalık bir şiir üzerine,
Bach'ın "Es ist Genug" Koral'ine
benzer armonik yapıda yazılmıştır.
Ancak 6/4'1ük ölçüdeki, hareketli (con
moto) tempodaki, "Ach armer WeltAh, zavallı dünya" diye başlayan
Motet, daha çok Brahms'ın

"Liebeslieder-Aşk Şarkıları" valslerini
anımsatır . . . 3. Motet "Wenn wir in
höchsten Nöten sein-Çok yokluk
içinde kalmışsak", Paul Eber'in
1 550'de yazdıgı metin üzerine
bestelenmiş; melodi, çifte koro ile
ustaca varyasyonlada geliştirilmiştir.
Op. l l O, Üç Motet ilk kez Köln'de 1 3
Mart 1 890'da seslendirilmiştir.
Op. 74, Iki Motet ise dört ve altı sesli
olarak bestelenmiştir. Martin
Lüther'in Almancaya çevirdigi 1 552
yılı lncil'inden sözler üzerine 1 877'de
karışık koro için yazılan "Warum ist
das Licht gegeben-Niçin ışık yaratıldı"
diye başlayan Motet, ilk kez 8 Aralık
1 878'de Viyana'da seslendirilmiştir . . .
Ozanı bilinmeyen bir şiir üzerine,
1 863-64 yıllarında, yine karışık koro
için bestelenmiş olan diger Motet ise
"O Heiland, reiss die Himmel auf-Ey
Kurtarıcı, cenneti aç, yücelerden bize
uzan" sözleriyle başlar.
Bach: J esu, meine Freude

Bach'ın özel bir sipariş üzerine
besteledigi "jesu, meine Freude"
Moteti de 1 723 yılında Leipzig'de
göreve başlamasından birkaç hafta
sonra, posta müdürü Kees'in eşinin
ölümü dolayısıyla aldıgı bir öneri
üzerine Johan n Franck'ın ( 1 653)
metni üzerine yazıldı. Bestetinin
Motet'leri arasında en önemlisi olan
ve 1 9 Temmuz günü cenaze
töreninde seslendirilen bu eser, biçim
olarak aralarına şarkıların serbestçe
yerleştirildigi Koral çeşitlernelerden
oluşmuştur: 1 . Bölüm Korali "jesu,
meine Freude- lsa benim
mutlulugum", soprano seslerde
duyulan ana tema sakin bir şekilde,
soprano, alto, tenor ve bas ile dört
sesli sürer ve başlangıcın aksine majör
to nda biter . . . Birinci ve ikinci
sopranolar, alto, tenor ve bas için beş
sesli yazılan ve yine minör tona
dönen ve "Es ist nun nichts-Hiç
birşey degil" sözleriyle başlayan 2.
Bölüm arkaik stilde devam eder.
"Nichts-Hiç birşey" kelimesinin
normal, hafif (piano) ve kuvvetli
(forte) şekillerde tekran uzmanlarca,
bestetinin bir vaiz etkisi yaratma
isteginden gelmektedir . . . 3. Bölüm
"Unter deinem Schirmen-Senin
kanatların altında" sözleriyle başlayan
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Koral'in ilk çeşitlernesinde melodi hiç
degişmez, ancak armoni birinci ve
ikinci sopranolar, alto, tenor ve bas
ile beş sesli hale gelir . . . 4. Bölüm iki
soprano ve bir alto sesten oluşan
kadınlar korosunun söyledigi "Denn
das Gesetz des Geistes-Çünkü ruhun
kuralı" bölümünde koronun tümünün
kuvvetli sesi yerine, melekler
korosunu andıran zarif ve samimi bir
hava yaratılmak istenilmiştir . . . Aynı
tempoda (L'istesso tempo) ve aynı
partilerle devam eden 5. Bölüm
"Trotz dem alten Drachen-Eski
canavariara ragmen" Motet'in
dramatik dorugudur. Sanki şeytani
kuvvetler melodiyi parçalamak
istemektedir. Sivri, kesik, unison
söylenen ezginin forte ve piano
kontrastları, bas partisinin kıvraklıgı
büyük bir enerjiyi yansıtır . . . Eserin
dinamik (AIIegro non tanto) 6.
Bölümü (lhr aber seid nicht
fleischlich-Sizler yalnız etten,
kemikten degilsiniz", zengin ve canlı
bir Füg şeklinde beş sesli gelişir . . .
Dört sesli söylenen 7. Bölüm "Weg
mit alien Schaetzen-Bütün nimetleri
bırak", sanki dünyaya vedadır.
Soprano partisi, degişmeyen Koral
ezgisini sakin bir şekilde duyururken,
diger üç ses "Weg-bırak" çagrılarıyla
kontrast yaratır . . . Bu bölümü, yine
üç sesli ama kalın seslerle (alto,
tenor, bas ile) söylenen 8. Bölüm "So
aber Christus in Euch ist-lsa içimizde"
izler . . . Yakın ilişkili biçimde işlenen iki
soprano sesle, alto ve tenor
seslerinin katıldıgı 9. Bölüm "Gute
Nacht-lyi Geceler", dünyadan ayrılışı,
partilerdeki uzun susuşlarla, hüzünlü
bir şekilde belirtir . . . Agır ve törensel
biçimde "So nun der Geist-Şimdi
Ruh" sözleriyle başlayan bölümde, ilk
"poco adagio" bölümün aynı ezgisi,
degişik olarak, sopranonun koloratur
yükselişleriyle işlenir. Eser, Koral'in
yine baştaki şeklinde seslendirilmesi
ile son bulur. (Süre 22')
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Michael Praetorius ( 1 5 7 1 - 1 62 1 )
3 Parça 3 Pieces: Courante - Ballet - Volte
Gaspar Sanz ( 1 64 7- 1 7 1 6)
lspanyol Süiti Suite Espafiola
Espaiioletas
Folias

•

•

Rujero y paradetas

•

La Minona de Cataluiia

Pasacalle de la cavalleria de Napo/es

•

Canarios

William Byrd ( 1 543 - 1 623 )
La Volta*
john Bul/ ( 1562?- 1 628)
The King's Hunt*
Andrew York ( 1 958)
Jubilation
lsaac Albeniz ( 1 860- 1 909)
Leyenda

Ara l n cermission
lsaac Albeniz
Rumores de la Caleta
Heitor Villa-Lobos ( 1 887-1 95 9)
3 Parça 3 Pieces:
Etüd No. l l Ecude No. I 1 * - 2 Prelüd No. 1 ve 4 2 Preludes No. 1

and 4*

Carlo Domenioni ( 1 946)
Koyun baba, Op. 1 9
Moderato

•

Presto

Manuel de Fa/la ( 1 876-1 946)
El Amor Brujo'dan "Cancion del fuego fatuo" from E l Amor Brujo
Üç Köşeli Şapka Süiti'nden "Danza del Molinero" from Suice El Sombrero de Tres Picos*
Enrique Granados ( 1 867- 1 9 1 6)
Goyescas'dan "lntermezzo" from Goyescas*
Manuel de Fa/la
La Vida Breve'den lspanyol Dansı No. 1 Spanish Dance No. 1
* Ikili olarak As a dua

from La Vida Breve*

7.7. I 997, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 2 1 .30
Aratürk Culnı ral Cencre, Grand Hall, 9 . 3 0 pm

• Dünyanın önde gelen klasik gitar
virtüozlarından biri olarak kabul
edilen Christopher Parkening, çeyrek
yüzyıldan bu yana devam ettirdigi
konserleri ve kayıtlarıyla dünya
çapında büyük ilgi çekmektedir.
Parkening aynı zamanda, kendisi
hakkında "Büyük bir sanatçı,
dünyadaki en parlak gitaristlerden
biri" yorumunu yapan büyük lspanyol
gitar ustası Andres Segovia'nın
mirasının varisi olarak da kabul
edilmektedir.
Parkening, ender rastlanan dramatik
virtüozite ve akıcı yorum bileşimi ile,
New York'tan Tokyo'ya kadar tüm
dünyada dinleyicileri büyülemektedir.
Beyaz Saray'da, Placido Demingo ile
beraber "Live from Lincoln
Center"da, Carnegie Hall'un 1 00. Yıl
Kutlamaları'nda, uluslararası
televizyon şirketleri tarafından
yayınlanan Grammy Ödülleri'nde
çaldı; aynı zamanda "The Tonight
Show", "Good Morning America",
"CBS Sunday Morning", "The Today
Show", "20/20" gibi birçok ulusal
televizyon programiarına ve "The
Disney Channel"a konuk olarak
katıldı. Guitar Player dergisi okurları
tarafından birçok kez "En Iyi Klasik
Gitarcı" seçilen sanatçı, Andres
Segovia, John Williams ve Julian
Brearn ile birlikte derginin "Gallery of
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Greats" (Büyükler Galerisi) listesinde
yer aldı. Parkening çok sık olarak
Philadelphia, Cleveland ve Minnesota
Orkestraları, Chicago, Pittsburg,
Detroit, Houston ve St. Louis ve
Ulusal Senfoni Orkestraları, St. Paul
ve Los Angeles Oda Orkestraları, Los
Angeles Filarmoni gibi ABD'nin önde
gelen orkestralarına eşlik etmekte,
düzenli olarak da New York, Boston,
Chicago, Philadelphia, Washington
DC, Houston ve Los Angeles'da
resitaller vermektedir.
Bugüne kadar çok sayıda kayıt yapan
Parkening, "Parkening and the
Guitar" ve Kathleen Battle ile ortak
gerçekleştirdigi "The Pleasures of
Their Company" ile Grammy
Ödülleri'nin En Iyi Klasik Kayıt
dalında iki kez aday oldu. Parkening'in
yeni kayıtları arasında Battle ile bir
diger albümü "Angel's Glory",
Academy of St. Martin-in-the-Fields
ile doldurdugu ve barok konçertolar
ile Peter Warlock'un Caprio! Suite
isimli eserinin ilk kaydının da
bulundugu "Parkening Plays Vivaldi",
Joaquin Rodrigo'nun Concierto de
Aranjuez ve Fantasia para un
gentilhombre kayıtları ile Walton'un
Gitar ve Orkestra için Beş Bagatel'i, 2
CD'Iik "The Great Recordings",
Segovia'ya adadıgı ve ustanın gitarıyla
doldurdugu "A Tribute to Segovia"
sayılabilir.
Her yaz Montana Devlet
Üniversitesi'nde master sınıflarında
ders veren Christopher Parkening'e
aynı üniversiteden Onursal Müzik
Doktoru ünvanı ile, uluslararası
alandaki üstün başarıları ve
Amerika'nın en önde gelen klasik
gitar virtüozu olması nedeniyle de
Güney California Üniversitesi
Olaganüstü Mezuniyet Ödülü verildi.
1 993'de de ulusal ve uluslararası
başarısı için Amerikan Akademisi
Başarı Ödülü'nü aldı. Sanatçının bir de
iki ciltlik Christopher Parkening Gitar
Metodu vardır.

the great Spanish guitarist Andres

Tribute to Segovia", which was

Segovia, who proclaimed that

dedicated to the grear Span ish guitarist

"Christopher Parkening is a great

and was recorded on Segovia's own

artist, he is one of the most brilliant

concert guitar.

guitarists in the world".

Each summer Parkening reaches a series

Parkening's rare combination of

of master dasses ar Monrana Stare

dramatic virtuosity and eloquent

Un iversity and received an Honorary

musicianship has captivated audiences

Doctorate of Music from the same

around the world from New York to

university and the Outstanding

Tokyo. He has performed at the White

Alumnus Award from the University of

House, appeared with Placido

Sourhern Cal ifornia in recognition of

Domingo on "Live from Lincoln

his outstanding international

Center", participated i n Carnegie Hall's

achievemenr and in tribute to his

l OOth Anniversary celebration and

starure as America's preeminenr

performed on rhe inrernationally

vi rtuoso of the classical guitar. In ı 993 ,

televised Grammy Awards. He has

he was given the acclaimed American

appeared on television programmes,

Academy of Achievemenr Award for his

including "The Tonight Show", " Good

exeellence in his field of music both

Morning America", "CBS Sunday

national and international ly.

Morning", "The Today Show", "20/20"

Christopher Parkening is also author of

and was a guest artise on "The Disney

"The Christopher Parken ing Guitar

Channel " . He has also been voted "Best

Method" in rwo volumes.

Classical Guitarist" in readers' poll of
Guitar Player Magazine and was placed
in the ir "Gallery of Greats" along w ith
Andres Segovia, John Williams and
Julian Bream. Parkening has been
soloist with the major orchestras in the
US, including the Philadelphia,
Cleveland and M i nnesota orchestras,
the Chicago, Pittsburgh, Detroit,
Houston, St. Louis and National
symphonies, the St. Paul and Los
Angeles chamber orchestras, and the
Los Angeles Philharmonic. He
exrensively g ives recirals in New York,
Boston, Chicago, Philadelphia,
Washington OC, Houston and Los
Angeles.
Parkening has made many recordings,
including "Parkening and the Guitar"
and "The Pleasures of Their Company",
a collaboration wirh soprano Kathleen
Battle, for both of which he received
two Grammy nominations in the
cathegory of Best Class i cal Recording.
H is recent recordings include "Angel's
Glory" with Battle, "Parkening Plays
Vivaldi" featuring a selection of
Baroque concerti coupled with the
world premiere record ing of Peter

• Christopher Parkening is celebrated

as one of the world's preeminent

Academy of St. Martin-in-the-Fields,

Warlock's Caprio! Suite with the

DAV I D BRANDON
David Brandon bugüne kadar ABD,
Kanada ve Avrupa'da birçok konser
verdi ve televizyon programiarına
katıldı. 1 984 yılından bu yana
Christopher Parkening ile turneler
yaptı, Virtuoso Duets isimli bir albüm
doldurdu ve 1 990'da Parkening ile
Julie Andrews Hallmark Noel
albümünde de beraber çaldı.
Brandon ilk gitar derslerini sekiz
yaşında babasından aldı. 1 3 yaşında
Michael Lorimer yönetimindeki
master sınıfına en genç ögrenci olarak
kabul edildi. Bir yıllık ögrenim ve
Ispanya ile Ingiltere'deki konserlerden
sonra ABD'ye döndü ve Montana
Devlet Üniversitesi'nde burslu
ögrenci olarak Christopher Parkening
ile egitimini sürdürdü. 1 98 1 'de Güney
California Üniversitesi'nde efsanevi
Andres Segovia'nın master sınıfında
onun ögrencisi oldu. Brandon ülke
çapında master sınıflarında, kolej ve
Üniversitelerde konferanslar
vermesinin yanında Ulusal Müzik
Klüpleri Federasyonu'nun gitar
danışmanıdır.
•

virtuosos of the classical guitar. For

Joaquin Rodrigo's Concierto de

more than a guarter century, his

Aranjuez and Fantasia para un

• David Brandon has performed

concerts and recordings have received

Gentilhombre with Walton's Five

appearances throughout the US, Canada

nu merous concert and television

worldwide acclaim. Parkening is

BagareHes for Guitar and Orchestra,

and Europe. S ince ı 984, he has toured

recognized as an heir to the legacy of

"The Great Recordings" and "A

extensively with Christopher Parkening
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and performed wirh him on a recording
enrirled "'Virruoso Duers"', and also
appeared wirh Parkening on rhe 1 990
Julie Andrews Hall mark Chrisrmas
al bu m .
Brandon received his fırsr guirar lessons
from his farher when he was eighr years
old. Ar rhi rreen, he arrended masrer
classes under Michael Lorimer as rhe
youngesr member of rhe class. Afrer a
year of srudy and performances in Spain
and England, he rerurned ro rhe US ro
srudy wirh Chrisropher Parkening on
scholarship ar Monrana Srare
University. He larer srudied wirh
Andres Segovia ar rhe University of
Sourhern Cal ifornia in his 1 98 1 Masrer
Class. He has given masrer classes and

hızlı tempolu eski Courante dansı 1 6.
yüzyılda Fransa'da dogmuş, ileri-geri
dans adımlarından oluştugu için bu adı
almıştır. Aslı ltalya'daki Corrente
dansından gelen Courante degişik stil
ve ritmierde de yorumlanmış, 1 7.
yüzyılda halk dansı olmaktan çıkıp,
sarayların gözde ritmi olmuş, sonra
da enstrümantal süit biçiminin
degişmez bölümü olmuştur . . . Ballet
ise 1 6. ve 1 7. yüzyıl ltalyan ve Fransız
saraylarında ciddi giysilerle yapılan
4/4'1ük ölçüde, zarif ancak resmi bir
danstır . . . Volta, basit 3/2'1ik ölçüde,
sevimli ve hızlı yapıda -Volte ya da
Lavolta olarak da anılan- dönerek
yapılan Gaillard'dan kaynaklanan bir
ltalyan dansıdır. (Süre 7')

lecrures ar many col leges and
universiries across rhe US and has been
rhe guirar advisor for rhe Narional
Federation of Music Clubs.

Praetorius: 3 Parça

Alman besteci ve yazar Michael
Praetorius, 1 6. ve 1 7. yüzyılları
birleştiren en ilginç kişilerden biridir.
Hem dini, hem de dindışı eserleri ile
ilgi çekmiş, Braunschweig
kontlugunda orkestra şefi olarak
çalışırken 1 6 1 5- 1 620 yılları arasında
yazdıgı üç bölümlü "Stytagma
Musicum" adlı eseri çalgı müzigi için
büyük bir kaynak oluşturmuştur.
Eserlerinde lavtayı çok kez kullanan
Praetorius, çoksesli lied stilinde
yaptıgı yenilikle de önemli bir rol
oynamıştır. Onun, bugün birçok
gitaristin repertuarında yer alan renkli
armonili, melodik ve ritmik
çekicilikteki dans parçaları, 1 6 1 2'de
yayınladıgı Terpsichore adlı
koleksiyandan alınmıştır. Yunan
mitolojisindeki dans tanrıçasının adını
taşıyan bu koleksiyanda Praetorius,
çeşitli anonim bestecilerin eserlerini
de içeren, 300'ü aşkın tanınmış halk
dans ve ezgisini toplayarak bunları
Branle'ler, Courante'ler, Volta'lar,
Gaillard'lar gibi bölümlere ayırmıştır.
Ayrıca bu eserlerin solo lavta, ya da
klavyeli çalgıları da kapsayan çalgı
toplulugu tarafından çalınması halinde
kullanılacak şifreli yazımı da
öngörmüştür.
Genellikle 3/2'1ik ölçüde olan, bazan
da 3/4'1ükte, ya da 6/4'1ükte çalınan,

Sanz: Süit

Ispanya'nın Calanda de Ero kentinde
Francisco Bartolome Sanz y Celma
adıyla dogan Gaspar Sanz, Salamanca
üniversitesinde edebiyat ve ilahiyat
ögrenimi görmüş, sonra aynı
kurumda ders vermiştir.
ögreniminden sonra ltalya'ya giderek,
Napoli krallık kilisesinde orgçu olan
Cristoforo Carisani'den ders almış;
bu arada ünlü ltalyan gitarist Foscarini
ile de tanışmıştır. Granata, Francesco
Corbetta ve Portekizli Nicolao
Doici'nin eserlerini incelemiş, Lelio
Colista'dan ders almıştır. Ispanya'ya
dönüşünde Aragon kral naibi
"Avusturyalı" Juan Jose'nin sarayında
gitar ögretmeni olarak çalışmıştır.
Çagın Orfeus'u olarak tanınan Lelio
Colista'nın ögrencisi oldugunu, birinci
cildi 1 674'de Saragossa'da yayınlanan
ünlü "lnstruccion de Musica Sobra La
Guitarra Espaiiola" (lspanyol gitarı
üzerine bilgiler) adlı kitabında belirten
Sanz, bu kitabı Juan Jose'ye ithaf
etmiştir. Ikinci cildini 1 675'de,
üçüncüsünü de 1 697'de yayınladıgı
kitabında Sanz, beş telli (La, Re, Sol,
Si, Mi) gitar için her türlü akorları
Latin alfabesi harfleri ve resimlerle
açıklar, süslemeler için örnekler verir.
Kitaptaki tüm şekilleri ve resimleri 20 akoru gösteren iki tablo dışındaSanz çizmiştir. Ikinci ve üçüncü
kitapta yalnızca müzik olmasına karşın
birinci kitapta bilgi de verir; gitarın
gelişimi, nasıl akord edilecegi belirtilir.
Bu arada dört telli gitara beşinci telin

Ispanya'da eklendigi ve Avrupa'nın bu
gitarı taklit ederek ona lspanyol
Gitarı adını verdigi de anlatılır.
Gitarist Christopher Parkening,
Sanz'ın bu parçalarını bir Süit olarak
şöyle sıralamış: 3/4'1ük ölçüde, agırca
tempodaki küçük lspanyol dansı
Espaiioletas . . . 4/4'1ük ölçüdeki agırca
ve trillerle süslü Rujero ile 3/4'1ük
ölçüde, daha canlı dans Paradetas . . .
6/8'1ik ölçüde, yine o çaga özgü sürekli
trillerle gelişen ve oynak, küçük
Katalonyalı kızı tanımlayan La Minona
de Cataluiia . . . 3/4'1ük ölçüdeki, agır
tempolu Folia dansı lberik
yarımadasından kaynaklanır ve bir
tema üzerine varyasyonlada gelişir.
ltalyanca Follia'dan (delilik) gelen ve
eskiden şarkılı olan bu dansa ilk kez
1 500- 1 520 arasında Portekizli Gil
Vicente'nin albümünde rastlanmış,
Ispanya'da ise Diego Sanchez'in
metinlerinde görülmüştür. Daha sonra
Coreili'nin keman varyasyonları ile
tüm dünyaya ulaşan Folia, Bach,
Vivaldi, Liszt ve Rahmaninof gibi
besteciler tarafından da
degerlendirilmiştir . . . 3/4'1ük, ya da
6/8'1ik ölçüdeki agır ve görkemli eski
ltalyan sokak dansı Passacaglia
Ispanyolca'da Pasar (geçmek) ve Calle
(sokak) kelimelerinden oluşur. Sokak
çalgıcıları eşliginde yürürken dans
edilen Passacalle, tek kişilik agır bir
sokak dansı şeklinde 1 6. yüzyıla
ulaşmış; 1 6. yüzyılda süit bölümü
olmuş, sonra da org solosu olarak
Buxtehude, Bach, Franck tarafından
kullanılmıştır. Sanz'ın Passacalle'sinde
ise Napoli Krallık Süvarileri (Cavalleria
de Napoles), parlak akor vuruşlarıyla
canlandırılır . . . Canarios ise 6/8'1ik
ölçüde başlayan, hızlanarak Ingiliz
Gigue dansına benzeyen ve Kanarya
adalarından (Ispanyolca Canarios)
kaynaklandıgı için bu adı taşıdıgı öne
sürülen, parlak ve neşeli bir danstır.
Ünlü çagdaş lspanyol besteci Joaquin
Rodrigo da, gitar ve orkestra için
"Fantasia para un Gentilhombre" adlı
eserinde Canarios'u ustaca
degerlendirmiştir. (Süre 8')
Byrd: La Volta

Ingiliz besteci William Byrd, ustaca
yazılmış Madrigal'leri yanında,
klavsenin küçük bir cinsi olan Virginal
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için parçalarıyla tanınmış; pekçok
Mes, hem Latince, hem de Ingilizce
dini koro eserleri, ilahiler yazmıştır.
Byrd, Fitzwilliam Kontu Richard'ın
adını vererek yayınladıgı ve 1 562- 1 6 1 2
yılları arasında yazılan, çogunlukla
kendi eserleri yanında Bull ve
Farnaby'ninkilerini de içeren 297
parçalık Fitzwilliam Virginal Book
(Fitzwilliam'ın Virginal Kitabı) ile
günümüze önemli bir antoloji de
bırakmıştır. Bu kitapta bulunan
pekçok Pavan, Galliard, Fantasia'dan
başka soyluların ismini taşıyan
Voluntary, Ground, Alman
(AIIemande), Jig (Gigue) de
bulunmaktadır. Yine aynı kitapta
No. l 55 olarak yer alan ve orjinali Sol
majör tonda olan La Volta ise Lady
Morley'in adına yazılmış olan sevimli
ve dönerek yapılan eski bir ltalyan
dansıdır. Iki dakika bile sürmeyen bu
parçanın iki gitar için düzenlemesini
Christopher Parkening yapmıştır.

çalmakta, şiir de yazmaktadır. Üyesi
oldugu Los Angeles Gitar Kuarteti ile
lstanbul'a da gelen ve gitar
parçalarında her türlü olanagı
deneyen Andrew York, Whittier
College'de ögretim üyeligi de
yapmaktadır. Çoşkulu kutlayış
anlamına gelen Jubilation'ı 1 989
Noel'inde Parkening için, tema ve
varyasyonlar biçiminde bestelemiştir.
Albeniz: 2 Parça

lspanyol besteci lsaac Albeniz'in
Op.47 lspanyol Süiti'nin beşinci
parçası olan Asturias Leyenda
(Asturias Efsanesi) piyano için
yazılmasına karşın gitarisderin en ünlü
parçası olmuştur. Ispanya'nın
kuzeyindeki Asturias bölgesinin bir
efsanesini yansıtan bu Prelüd, tekdüze
ezgisinin giderek canlanan gerilimi ile
orta bölmedeki melankolik ve agıtsal
şarkının yarattıgı kontrast ile
müzikseverlerin çok ilgisini çekmiştir.
r-------i
(Süre 6')
Bul/: The King's Hunt
Maceralı bir yaşam süren lspanyol
Ingiliz virginalci, orgçu ve besteci John piyano virtüozu ve besteci lsaac
Albeniz evlendikten sonra durulmuş
Bull ise krallık şapelinde korist
ve 1 885'ten sonra Madrid'te folklor
görevinden sonra, 1 582'de Hereford
Katedrali'ne koro şefi ve orgçu olarak uzmanı Felip Pedrell ile çalışarak halk
müzigi ile ilgilenmiş, hatta Paris'te
atanmış, Byrd ile birlikte 1 6 1 2'de ilk
virginal kitabı Parthenia'nın yayınını
ögrenimini yeniden sürdürerek V.
d'lndy ve P. Dukas'ın ögrencisi olmuş;
gerçekleştirmiş ancak 1 6 1 3'de, bir
bestelerinde ülkesinin ritmlerini,
kilise skandalı nedeniyle saray ile
anlaşmazlıga düşerek Belçika'ya gitmiş kentlerinin, yörelerinin havasını
ve Brüksel'e yerleşmiştir. Orada
yansıtmaya önem vermiştir. Op.47 ve
72 lspanyol Süitleri'nde kentleri
Sweelinck ile klavyeli çalgı
repertuarında öncülük yapmış;
tanımlayan Albeniz, 1 887'de yazdıgı
günümüze 1 20 Kanon, pekçok dini
Op.7 1 Recuerdos de Viaje (Yolculuk
vokal müzik bırakmıştır. Klavyeli
Anıları) adlı piyano süitinde ise çevre
tanımlarını yansıtmıştır. Bu süitin
çalgılar için de ayrıca pekçok Aria,
Alman, Corantos (Courante),
Fantasia, Galliard, Ground, Pavan,
Prelüd bestelemiştir. Onun, bu
programda iki gitar düzenlemesini
dinleyecegimiz The King's Hunt
(Kralın Avı) adlı klavyeli çalgı için
küçük parçasının ilk baskısı Fitzwilliam
Virginal Kitabı'nın 1 35. parçası olarak,
Ingiltere'de Fitzwilliam Müzesi'nde
bulunmaktadır.
York: Jubilation

1 958'de Virginia'da dogan Amerikalı
gitarist ve besteci Andrew York aynı
zamanda caz gitarı, flüt, blokflüt

beşinci parçası -Aibeniz'in çok
kullandıgı 3/4'1ük ölçüdeki canlı
Malagueiia stilindeki- Rumores de la
Caleta (Körfez Mırıltıları) ile,
Akdeniz'deki kıyı kenti Malaga'nın
gece rahiyaları, canlı havası ve dansları
yanında nostaljik atmosferi de
canlandırılıyor. (Süre 4')
Villa-Lobos: 3 Parça

Rio de Janeira'da dogan Brezilya'nın
ünlü bestecisi Heitor Villa-Lobos, ilk
müzik derslerine viyolonsel çalan
babasıyla başladı. Sonra da gitar
ögrenerek, geçimini çeşitli eglence
yerlerinde çalgı çalarak kazandı; 1 8-25
yaşları arasında Brezilya'nın çeşitli
bölgelerini dolaşarak ilginç müzikler
deriedi ve bunları konserlerde
sunarak büyük başarı sagladı. Daha
sonra ünlü piyanist Artur Rubinstein'ın
eserlerini yorumlamasıyla üne
kavuştu ve 1 923'de burslu olarak
Avrupa'ya gönderildi. 1 930'a kadar
Paris'te kaldı, birçok Avrupa kentiyle
Amerika'da konserler yönetti.
1 930'da ülkesine dönen ve
Brezilya'nın müzik egitiminde önemli
bir lider olarak seçkinleşen Villa
Lobos, Egitim Bakanlıgı'nın
yönetiminde birçok konservatuvar
kurdu. Villa-Lobos'un Brezilya
falklorunu yansıtan eserlerinin
başında 14 Choros ( 1 920-29) ile beş
Bachianas Brazilerias ( 1 930-45) gelir.
Bu arada pekçok bale, koro eserleri,
on senfoni, beş piyano konçertosu;
gitar, armonika, arp konçertoları; 1 7
kuartet ve birçok oda müzigi, piyano
ve gitar için eserler besteledi. En
önemli solo gitar eserlerinin başında
1 908- 1 2 arasında yazdıgı Suite
Popular Brasileira, 1 2 Etüd ( 1 929) ve
beş Prelüd gelir.
1 929 yılında Paris'te gitarist Andres
Segovia'nın siparişi üzerine yazdıgı ve
ona ithaf ettigi 1 2 Etüd, gitarın çeşitli
zorluklarını gözeten, teknik ustalık
isteyen parçalardır. Mi minör tonda
ve 4/4'1ük ölçüdeki Etüd No. l 1 önce
çok agır (Lento) başlar. Sonra
hızlanarak (piu mosso) besteciye
özgü şekilde, melodinin basta çift
seslerle, ilginç bir arpej eşliginde
duyurulmasını saglar, sonra başladıgı
gibi agır biter. (Süre 4')
Villa-Lobos'un 1 940 yılında yazdıgı ve
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ikinci eşi Arminda'ya (Mindinha) ithaf
ettigi Beş Prelüd, daha önceki 1 2
Etüd'ün verdigi deneyimlerin ışıgı
altında, ama güç olmayan romantik
bir üslupta, adeta Chepin'in
prelüdleri tarzında bestelenmiştir.
Prelüdlerin sayısını altıya tamamlamak
için yazdıgı son prelüd kayıp eserleri
arasındadır. Bunlardan en çok
tanınanı Mi minör tonda, 3/4'1ük
ölçüde başlayan 1 . Prelüd, baslarla
sunulan olaganüstü güzellikteki
melodisiyle adeta duygulu bir romans
havasındadır. Mi majör tondaki canlı
bölme prelüde kaprisli bir hava
getirirse de, eser başladıgı gibi sakin
biter . . . Temanın 3/4'1ük ölçüde
duyurulmasına karşın, 4/4'1ük ölçüde
süren Mi minör tondaki 4. Prelüd
oldukça agır (Lento) tempoda başlar,
canlı (Animato) arpejlerle gelişir ve
tema armonik seslerle tekrarlanır.
(Süre 7')
Domeniconi: Koyunbaba

lstanbullu gitar severlerin yakından
tanıdıgı Carlo Domeniconi, kuzey
ltalya'nın Cesena kentinde dogdu.
Carmen Lenzi Mozzani'den gitar
dersleri aldı, 1 966'da Berlin Müzik
Yüksek Okulu'nda ögrenim gördü.
1 962, 1 963 ve 1 964'de Aneona
Uluslararası Gitar Festivali'nde
birincilik ödülünü kazandı. 1 977 yılına
kadar Berlin Müzik Yüksek
Okulu'nda, daha sonra da Istanbul
Devlet Konservatuvarı'nda ( 1 977-80)
gitar dersleri verdi. 1 980' den sonra
Berlin'deki ögretim görevine dönen
Domeniconi birçok gitar konçertosu
yazmış; Brezilya ve ltalyan müziginden
esinlendigi gibi, uzun yıllar kaldıgı
Türkiye'nin müziginden de
etkilenmiştir. Onun Türkiye
izienimlerini yansıtan eserleri arasında
özellikle Aşık Veysel'in etkisinde
1 982'de yazdıgı "Uzun ince bir
yoldayı m " üzerine varyasyonlar,
baglama ve gitar için yazdıgı -Berlin' de
sazcı Adil Arslan ile yorumladıgıkonçerto ve Koyunbaba bunların en
ilginç örnekleridir.
Koyunbaba dört bölümden oluşan bir
pastoraldir ve Ege'de, Gümüşlük
körfezindeki bir eski mezardan
esinlenilerek bestelenmiştir.Gitarın,
alışılmış düzeninin dışında akort

edilen telleriyle degişik bir tını
saglanmasıyla canlandırılan
Koyunbaba, türbesi hala o cıvarda
bulunan ve I SO yıl önce yaşamış bir
ermiştir. (Süre 1 4')
De Fa/la: I ki Parça

Kendi ülkesinin folklorunu en güzel
ve ilginç biçimde işleyerek müzik
dünyasına tanıtan bestecilerin başında
Manuel de Falla gelir. ögretmeni F.
Pedrell'in de etkisi ile daha 1 902
yılında ulusal müzige yönelmiş, bu
türdeki Kısa Hayat (La Vida Breve)
operası ile Akademi Ödülü'nü
kazanmıştır. Bir ara Paris'te yaşayan;
Debussy, Ravel ve Dukas ile dostluk
kuran De Falla, onların da etkisi ile
daha çok Endülüs bölgesi müzigine ilgi
duymuştur. Özellikle bu yörenin
müzigi Flamenko'yu eserlerinde
degerlendirmiştir. Ayrıca Endülüs'ün
merkezi G ranada'ya yerleşerek, ünlü
şair Federico Garcia Lorca ile
Flamenko festivali düzenlemiş, bir
Flamenko müzesi kurmuştur.
Çagdaş orkestra müzigi uygulamasında
Granados ve Albeniz'den daha başarılı
olan De Falla'nın en sevilen eserlerinin
başında gelen, 1 9 1 5'de ilk kez
Madrid'te sahnelenen El Amor
Brujo'da (Büyücü Aşkı), Flamenko'nun
Cante Jondo (Derin Şarkı) olarak
tanımlanan daha ilkel ve eski türü
degerlendirilmiştir. De Falla bu eseri
çingene dansçı Pastoria lmperio'nun
istegi üzerine, onun hem dans
edebilecegi, hem de şarkı
söyleyebilecegi tarzda bestelemiştir:
Genç ve güzel çingene dul Candelas'ın
aşkını canlandıran bu eski öyküde,
dulun ölmüş olan kocasının ruhu, onu
baskı altında tutmakta, baharın
etkisiyle Carmelo adlı gence aşık olan
kadını engellemektedir. Bir başka güzel
çingene kızı Lucia'nın, ruhu çeşitli
cilvelerle kandırmasıyla büyü bozulur
ve Candelas ruhtan kurtulur . . . De
Falla bale biçimindeki bu eserini daha
sonra, 1 9 1 6'da, 1 2 bölümden oluşan
orkestra uygulamasını da yapmıştır. Bu
süitin 1 2. Parçası, Cancion del Fuego
Fatuo (Aldatıcı Ateşin Şarkısı) adını
taşıyan gizemli, büyülü bir müziktir. Bu
parçanın iki gitar için düzenlemesini
Parkening'in arkadaşı Patrick Russ
yapmıştır.

Manuel de Falla, El Sombrero de Tres
Picos (Üç Köşeli Şapka) bale
müziginde ise flamenkonun daha
neşeli ve ritmik olan Flamenco Chico
(Küçük Flamenko) diye adlandırılan
daha yeni türünü degerlendirmiştir.
lik kez 22 Temmuz 1 9 1 9'da
Londra'da sahnelenen bu balede, eski
çaglarda devlet memurlarının giydigi
üç köşeli şapkasıyla köy
degirmencisinin güzel karısına göz
koyan köy kadısının (Corregidor)
maceraları anlatılır. Balede,
Degirmencinin Dansı (Danza el
Molinero) olarak adlandırılan bu çok
ritmik dans, aynı zamanda
Corregidor'a bir gözdagıdır. De
Falla'nın kullandıgı flamenko dansı
Farruca ile canlandırılan bu 6/4'1ük
ölçüdeki, Allegro ma non troppo
tempodaki canlı dans aslında kuzey
lspanya'dan, Asturia bölgesinden
kaynaklanmış, yeni flamenkoya bir
solo erkek dansı olarak girmiştir.
(Toplam Süre 5')
Granados: l ntermezzo

Granados'un dünya çapındaki başarısı
1 9 1 1 'de besteledigi Goyescas adlı
piyano süitiyle başlar. lık kez
Barcelona'da, 9 Mart 1 9 1 1 'de
seslendirilen eser, Paris'de Pleyel
Salonu'nda olaganüstü bir başarı
kazanmış ve besteci, Albeniz gibi
ölümünden sonra degil, hemen
Legion d'Honneur nişanıyla
ödüllendirilmişti.
Goyescas üzerine bir opera
bestelemesi istenilince Granados,
müzikal degişime en uygun olarak
seçtigi ünlü ressam Francisco
Goya'nın ( 1 746- 1 828) altı tablosu
üzerine oluşturdugu -ve Emil Sauer,
Eduard Risler, Ricardo Vines, Harold
Bauer, Afred Cortot gibi çagın ünlü
piyanistlerine ve eşi Amparo Gal'e
adadıgı- altı parçayı, bu piyano süitini
!sviçre'de işleyerek operayı
tamamlamıştı. Paris Operası eseri
1 9 1 4'de repertuarına almıştı. Ancak
l l . Dünya Savaşı nedeniyle, opera
sahnelenmeyince eserini alarak New
York'a giden Granados, Metropolitan
Operası'ndaki 26 Ocak 1 9 1 6 günkü
temsille tüm dünyada ün kazanıyordu.
Amerika'dan bir arkadaşına
gönderdigi mektupta "Birçok yeni
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fikirle dolu oldugunu, bestecilige,
çalışmaya daha yeni başlayacagını"
yazıyordu. Ancak bu düşündükleri
gerçekleşmedi: ABD Başkanı
Wilson'un istegi üzerine Beyaz
Saray'da verdigi resital yüzünden
Ispanya'ya giden gemiyi kaçırdı.
Ingiltere'de Liverpool'dan aktarma
yaptıgı Sussex gemisi, Manş
Denizi'nde bir Alman denizaltısı
tarafından 24 Mart 1 9 1 6 günü saat
I S.OO'de batırıldı. Önce bir
cankurtaran sandalına alınan
Granados karısının bogulmak üzere
oldugunu görünce suya atladı. Onunla
birlikte kayboldugu zaman 49
yaşındaydı . . .
Granados'un Goyescas operasında
tam kadro orkestra için yazdıgı
bölüm, -piyano süiti dışında- ise
yalnızca l ntermezzo oldu: New
York'ta Metropolitan Operası'ndaki
provalar sürerken bir gece sabaha
kadar oturmuş, sahne degişiminden
dolayı gerekecek ara için bu müzigi
yazıvermişti. Aslında kendisi de bu
olayı pek sevmemişti ama bu
lntermezzo, temsilden sonra opera
tarihinin en ünlü lntermezzo'su
olmuştu . . . Pekçok so lo çalgı için
düzenlemeleri yapılan lntermezzo'yu
lspanyol gitarcı Emilio Pujol çok
başarılı biçimde, orkestral renklerle
iki gitara uygulamıştır. (Süre 5')
De Fa/la: lspanyol Dansı

Manuel de Falla müzikçi olarak ilk kez
kendini 1 905 yılında ispatladı. Ispanya
Güzel Sanatlar Akademisi'nin 1 905
yılında açtıgı ulusal yarışmayı La Vida
Breve (Kısa Hayat) adlı iki perdelik
operasıyla kazandı. Opera ancak
1 9 1 3'de Fransa'nın Nice kentinde
sahnelendi ve büyük başarı kazandı.
Paris temsilinden sonra ise eleştirmen
Pierre Lalo şu satırları yazmıştı:
"Opera-Comique'de uzun yıllardan
beri dinledigirniz en güzel eser;
partisyan çok zevkli ve büyüleyici
kalitede . . . ". Gerçekten de az. ama öz
yazan De Falla, özellikle orkestra için
yazdıgı lspanyol dansları ile halkı
coşturmuştu. Buradaki lspanyol Dansı
No. l 'de özellikle Fritz Kreisler'in
keman-piyano düzenlemesi ile tüm
dünyayı fethetti. Endülüs ritmini,
coşku ve özlemini yansıtan, sonradan

da Çingene Aşkı'ndaki Ateş Dansı
kadar ün kazanan bu virtüoz parçayı
Emilio Pujol iki gitara uygulamıştır.
(Süre 3')
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Katkiları ifin BRITISH Al RWA YS'e tqekkiir ederiz.
We would /ike to ıhank BRITISH AIRWA YS for spansoring this perfornıance.

HARRY CHRISTOPHERS, yönetmen director

C/audio Monteverdi ( I 567 - 1 643)
Vespro della Beata Vergine (Kutsal Bakire Meryem'in Vesper'i)
Vespers of the Blesses Virgin Mary)

1) Deus in adjut()Yium
2) Dixit Dominus (Psalmus 1 09)
3) Konferto 1 Concerto: Nigra Sum
4) Laudate Pueri (Psalmus 1 1 2)
5) Concerto: Pulchra es
6) Laetatus sum (Psalmus1 2 1 )

7 ) Dua Seraphim

8) Nisi Dominus (Psalmus 1 26)

Ara Inrermission

9) Concerto: Audi coelum
10) Lauda, }erusalem (Psalmus 1 4 7)
1 1) Saneta Maria
1 2) A ve maris stella (Hymnus)
1 3 ) Magnificat

HARRY C HRISTOPH ERS
Harry Christophers ilk müzik
egitimine, daha sonra baş korist
olacagı Canterbury Katedrali'nde
başladı. Canterbury'deki The King's
School'da burslu olarak yaptıgı müzik
ögrenimini, daha sonra Oxford
Üniversitesi Magdalen College'inde
edebiyat ve müzik dallarında
sürdürdü. 1 977'de The Sixteen'i
kurdu. Kariyerinin başlarında şarkıcı
ve şef konumunu beraber yürüttü,
I ngiliz Müzik Tiyatrosu'nun bir üyesi
olarak oratoryo ve operalarda
solistlik yaptı.
Harry Christophers şimdi, barok ve
klasik dönemlerle 20. yüzyıl müzigi
konusunda yaptıgı çalışmasıyla
tanınan uluslararası bir şeftir.
Gerçekleştirdigi kayıtlar büyük övgü
topladı; Haendel'in Mesih'i ile Plak
Büyük Ödülü'nü, yine Haendel'in
"lskender'in Şöleni" ile "Alman Plak
Eleştirmenleri Ödülü'nü, 1 992'de de
"The Rose and the Ostrich Feather"
ile Gramophone'un "Yılın Erken
Dönem Müzik Kaydı" Ödülü'nü aldı.
Christophers özellikle Aix-en
Provence Festivali'nde The Sixteen
ile verdigi konserler ve Mozart'ın
ldomeneo ve Strauss'un
Rosenkavalier gibi prodüksiyonlarda
yer almasıyla Fransa'daki yaz
festivallerinin gözde konugu haline
geldi. Almanya'da Deutsche
Kammerphilharmonie'yi yönetti ve
bu toplulukla Londra'da Henze,
Mozart ve Strauss'un eserlerinden
oluşan bir konser verdi. Irianda
Radyo ve Televizyonu'nda Bach'ın
Johannes Passion'uyla Noel
Oratoryosu'nu yönetti. Salzburg
Festivali'nde Johannes Passion'unu
The Sixteen'le gerçekleştirdi. Konuk
--ı şef olarak lskand inavya'da Danim arka
Radyo Korusu'nu, Finlandiya'da Fin
Oda Korosu'nu, Turku Filarmoni ve
Tapiola Oda Korosu'nu yönetti.
1 99 1 'de lskoç Oda Orkestrası'yla ilk
konserini verdi, Londra'da Kraliyet
Operası'nda gerçekleştirilen ve
BBC'nin kaydettigi Harrison
Birtwistle'ın "Gawain" operasının
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prömiyerinde yer aldı.
Harry Christopher'in Collins Classics
ile anlaşması kapsamında
gerçekleştirdigi en önemli kayıtlar
arasında The Sixteen ile Haendel,
Bach ve Britten'in eserleri, The Eton
Choirbook'un erken dönem
repertuarının yanısıra
Concertgebouw Oda Orkestrası ile
Amsterdam'da yaptıgı seri kayıtlarla
solist Jennifer Stinton ile doldurdugu
Vivaldi'nin Flüt Konçertoları; 1 995
Diapason d'Or Ödülü'nü de alan,
aralarında BBC Filarmoni ve The
Sixteen'in de bulundugu orkestralarla
gerçekleştirdigi Stravinsky'nin
"Symphony of Psalms", Poulenc'in
"Sept Repons de Ten ebres" ve lves
ile Tippett'in müzikleri
bulunmaktadır. Harry Christophers'in
The Sixteen ile beraber
gerçekleştirdigi Collins Classics'ten
yayınlan CD'Ier arasında Rebelo ve
Melgas'ın 1 7. yüzyıl müzigi (Portekiz),
20. yüzyıldan lsviçreli Frank Martin'in
koral çalışmaları ve Fransız koral
müzik sanatının virtüozlarından
Daniei-Lesur, And re Jolivet ve Olivier
Messiaen'in eserlerinin kayıtları
bulunuyor.
Harry Christophers 1 994 yılında
Lizbon'daki Sao Carlos Operası'nda
yönettigi ve BBC'nin de yayınladıgı
Gluck'un "Orfeo"su ile opera
prömiyerini gerçekleştirdi.

Deutschen Schallplattenkritik for

Orfeo, which was also broadcast on

Handel's Alexander' s Feast and 1 992

BBC Radio.

Gramophone Award for the Early
Music Recording for The Rose and the
Üstrich Feather.
In France, he has been a popular visiror
ro festivals, particularly the Aix-en
Provence Festival where he and the
choir have given many concerts and
taken part in producrions including
Mozart' s Idomeneo and Srrauss'
Rosenkavalier. In Germany he has
conducred the Deutsche
Kammerphilharmonie and appeared
w i th them in London i n a programme
of Henze, Mozart and Strauss. He has
worked in Ireland with the RTE
broadcasting performances of Bach's St.
John Passian and Christmas Orarorio.
He has conducted St. John Passian at
the Salzburg Festival with The Sixteen.
I n Scandinavia he has been a guest
conducror of the Danish Radio Choir,
and in Finland w i th the Finnish
Chamber Choir, Turku Philharmonic
and the Tapiola Chamber Choir. In
1 99 1 he made his debut with the
Scottish Chamber Orchesrra and was
involved in the world premiere of Sir
Harrison B i rtwistle's opera Gawain at
the Royal Opera House.
Harry Chrisrophers' contract with the
Collins Classics features works by
Handel, Bach and Britten, early
repertoire from The Eron Choirbook
(all with The Sixteen), and a series of

• Harry Chrisrophers received his early

recording with the Concertgebouw

musical trai ning at Canterbury

Chamber Orkestra in Amsterdam

Cathedral , where he became a chorister.

i ncluding a calleetion of Vivaldi Flute

He was a music scholar at The King's

Concerros with the soloist Jennifer

School and later studied Classics and

Stinton. Winner of a Diapason d'Or

Music at Magdalen College, Oxford

Award 1 99 5 , his other releases include

University. He founded The Sixteen i n

the BBC Phi lharmonic and The Sixteen

1 9 7 7 . During t h e early part of his creer

recording of Srravinsky's Symphony of

he continued ro combine the roles of

Psalms, Poulenc's Sept Repons de

singer and conducror, and appeared as a

Tenebres, and music by Ives and

soloist in orarorio and on the operatic

Tippett. Harry Chrisrophers and The

stage as a member of the English Music

Sixteen recorded also for Collins

Theatre.

Classics the 1 7 th century Portuguese

Harry Chrisrophers is now established

music by Rebelo and Melgas, from the

as an international conducror with a

20th century a disc of the Swiss Frank

distinguished reputation for his work

Marti n ' s choral works, and virtuoso

i n the Baroque and classical periods as

choral works by the French compasers

well as i n 20th century. His numerous

Daniei-Lesur, Andre Jolivet and Olivier

recordings have been highly acclaimed

Messiaen.

and among the awards he has received

I n 1 994 Harry Chrisrophers made his

are the Grand Prix de Disque for

opera debur at the Sao Carlos Opera

Handel's Messiah, the Preis der

House, Lisbon, conducting Gluck's

T H E SIXTEEN - THE SYM PHONY
OF H A RMONY A N D I N VENTION

Uluslararası alanda rönesans ve
barok müzigi en iyi yorumlayan
topluluklardan biri olarak kabul edilen
The Sixteen, üstün müzik
yetenekleriyle tanınan Harry
Christophers'in yönetiminde 20.
yüzyıl koro parçalarını da
yorumlamakla dikkat çekti. Harry
Christophers The Sixteen korosunu
1 977'de, barok orkestrasını da
1 986'da kurdu. Koro repertuara
uygun olarak on ile kırk korist
arasında degişebilmektedir.
Son yıllarda Avrupa ve
lskandinavya'da, özellikle Salzburg,
Aix-en-Provence ve Prag Bahar
Festivalleri'yle BBC Proms
konserlerine katılan topluluk ABD,
Japonya ve Brezilya'ya turneler yaptı.
Geçtigirniz yıl Hollanda, Belçika,
Finlandiya, Fransa, Ispanya, Portekiz,
Uluslararası Macau Festivali'nde
(Handel'in "Mesih" ve Teixeira'nın
"Te Deum"u), Londonderry'de
yapılan Iki Katedral Festivali ile
Kopenhag'taki Uluslararası Koro
Festivali'ne katıldı. Haendel'in
oratoryolarına getirdikleri yorumla
dikkat çeken topluluk, özellikle de
"Mesih"i Londra'daki Barbican
Centre'dan, Sydney Opera Binası'na
kadar dünyanın en önemli konser
salonlarında büyük başarıyla
tekrarladı ve Hyperion için yaptıgı
kayıt "Grand Prix du Disque"
ödülünü aldı. Bir diger Haendel kaydı
olan lskender'in Şöleni de 1 992
Alman Plak Eleştirmenleri Ödülü'nü
kazandı; bunu 1 995'de Samson'un
yorumu ve 1 996'da da kaydı izledi.
The Sixteen'in uzmanı oldugu bir
diger besteci de Purcell'dir. Topluluk,
Purcell'in 300. yılı nedeniyle Tel
Aviv'de başlayan ve 1 995 Kasım
ayında Londra'da Barbican Hall'da
sona eren turne sırasında The Fairy
Queen operasını sahneledi, Kraliçe
Mary için Müzigi ile Cenaze Müzigi
dahil birçok bestesinin kaydını yaptı,
King Arthur adlı eserini Lizbon,
Belçika ve Almanya'da yorumladı.
Konser ve kayıtlarında J.S. Bach'ın
•
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Motetleri ve özellikle Si Minör Mes
gibi eserleriyle dikkat çeken topluluk,
1 996'da Ispanya'da bestecinin
Mathaus Passion'unu bir dizi
konserde seslendirdi.
Ingiliz rönesans müzigi kaydıyla
Gramophone dergisi tarafından
verilen 1 992 Erken Müzik Ödülü'nü
alan The Sixteen, Stravinski'nin
Psalm'lar Senfonisi, Poulenc'in Sept
Repons des Tenebres, Tippett ve
lves'in bestelerinden oluşan kayıtları
için 1 99S Diapason d'Or Ödülü'nü
kazandı. Toplulugun yaptıgı son
kayıtlar arasında Portekizli besteciler
Melgas ve Rebelo'un eserleri,
Jolivet'nin Epithalame ve Messiaen'in
Cinq Rechants'ı bulunmaktadır.

was recorded i n 1 996. The performance
of music by Purcell is a speciality of the
Sixteen and i t marked the 300th
anniversary of the composer w i th a
series of his opera The Fairy Queen,
beg i n n i ng i n Tel Aviv and ending i n
November 1 995 in London's Barbican
Hal l . lt has released new recordings of
Purcell's music of Queen Mary, Funeral
Music and performed his opera K i ng
Arthur in Lisbon, Belgium and
Germany. The music of ] .S. Bach is
also i mponant ro The Sixreen and
performs his Morers and Mass in B
Mi nor in concerts and recordings. I n
1 996 che choir and orchesrra have
performed with great acclaim the
Sc. Manhew Passian in Spain.
The Six reen won the 1 992 Early Music

• The Sixteen is internationally
recognised as one of the most

Award of the Gramophone magazine
for i es recordi ng of English Renaissance

outstanding groups in the performance

music, and the 1 995 Diapason d'Or

of Renaissance and Baroque music . Led

Award for i ts record i ng of Srravinsky's

by the exceptional ralents of i ts

Symphony of Psal ms, Poulenc's Sept

conduccor, Harry Chriscophers it is alsa

Repons des Tenebres, and works by

sought-after for the exeellence of i ts

Tippen and lves. The recent CDs of the

interpretations of choral music of the

group include the works by the

20th century. The Sixceen was formed

Ponuguese compasers Melgas and

by Harry Chri scophers in ı 977 and i ts

Messiaen's Cinq Rechants.

Baroque orchesrra in ı 986. The choi r

Rebelo co Jolivet's Epi chalame and

varies berween ren co fony si ngers,

depending on che repenoire.
I n recent years, the Sixteen has given
concens throughout Europe and
Scandinavia, notably ac the Salzburg,
Aix-en-Provence and Prague Spring
fescivals and che BBC Proms Concens,
and made cours of che USA, ]apan and
Brasil. Lasc year it visiced Holland,
Belgium, Fi nland, France, Spain,
Ponugal , the Macau International
Festival (Handel's The Messiab and
Teixeira's Te Deum), che Two
Carhedrals Festival in Londonderry and
the International Choir Festival in
Copenhagen. The Sixteen Choir and
Orchesrra perform Handel's aracario
with g reat success, espec ially The
Messiab which i t has given all over the
world with great acclaim in leading
concen halis from London co Sydney's
Opera House. lcs Hyperion record ing
of the work won the Grand Prix du
Disque. Ic has alsa performed and
recorded other Handel works i ncluding
Alexander's Feast, winner of the 1 992
Deutschen Schallplanenkri tik. In 1 995
the g roup performed Samson, which

Monteverdi: Yespers

Günümüzden 430 yıl önce bir
doktorun en büyük oglu olarak
dogan, I S Mayıs I S67 günü ltalya'nın
çalgı yapımcılarıyla ünlü Cremona
kentinde vaftiz edilen Claudio
Monteverdi, kent katedrali
kapelmaysteri Marc Antonio
lngegneri'den kompozisyon, şan ve
viol dersleri aldı. I S yaşında ilk
bestelerini yazan Monteverdi, I S90'a
kadar bunlara ögretmeninin adını
verdi. I S93'de ilk Madrigal'leri,
I S84'de üç sesli Canzonetta'ları,
I S87'de beş sesli Madrigal'leri
yayınlandı ve kısa zamanda tanındı.
Viyola virtüozu olarak M ilane'da da
ün kazanmasına karşın kent
katedralinin konzertmaysteri olamadı.
I S90'da Mantua Dükü Gonzaga'nırı
hizmetine girerek, şarkıcı ve viyolacı
olarak uzun süre çalışacak olan
Monteverdi I S9S'de, kontun
sarayında şarkıcı Claudia Catlaneo ile
evlendi ve aynı yıl kont ile birlikte
Macaristan'da Türklere karşı savaşa

katıldı. I S99'daki Avusturya, lsviçre,
Fransa, Belçika ve Hollanda'yı
kapsayan yolculugu ise ona yeni
müzikal fikirler kazandıran yararlı bir
sonuç verdi: Uzmanlar, Kardeşi
G iulio Cesare ile birlikte yayınladıgı
1 607'deki ünlü "Scherzi musicali a tre
voci" (Üç ses için Müzikal Şakalar)
adlı eseri bu yolculugun
deneyimlerine baglar. Ayrıca
"Guerriero" (savaşırcasına) ve "alla
francese" (Fransız usulü) gibi yeni
terimleri de bu yolculuklardan birlikte
getirmişti. 1 60 l 'de Kontluk
Kapelmaysteri olan, 1 603'de
dördüncü, 1 60S'de beşinci Madrigal
kitabını yayıniayan Monteverdi
1 60S'teki beşinci Madrigal kitabıyla
zirveye ulaştı. 1 607'de, bu kez
kardeşinin Scherzi Musicali'lerinin
yayınlandıgı yıl, Monteverdi'nin ilk
operası Orfeo sahnelendi. Ancak
Monteverdi, saraydaki ve saray
kilisesindeki kapelmaysterlik (Maestro
di Capella) görevi nedeniyle dini
eserler bestelemekle de yükümlüydü.
1 6 1 o· da yayınladıgı dini eserleri de
Papa V. Paulus'a ithaf etmiş ve bizzat
kendi sunmuştu. Bu eserler altı sesli
bir A Capella Mes "In ilo tempore",
Palestrina'ın agır stilinde "Stilus
gravis" bir tutucu koro eseri ve
bunlara ek olarak da çok geniş
tutulmuş bir Vesper, "Yesperea della
beata Vergine" idi; bu Vesper'de ayin
arası eski Psalm'lar, Magnifıcat ve
ilahiler, o çag için çok modern bir
orkestra anlayışıyla ve etkili melodi
çizgisiyle işleniyordu . . . Latincede
"Hora vespertina" (Akşam saati)
olarak da tanımlanan Vesper, katolik
kilisesinde, günlük ayinlerin sondan
bir önceki -altıncısı olan- akşam
duasına verilen isimdir. Genellikle
Vesper beş Antifon (oktavlı şekilde
bir agızdan söylenen ilahiler) ve beş
Psalm'dan (Salmo=Mezamir Ilahisi)
oluşuyordu ve zamanla ayrı bir dini
müzik türü olarak gelişmiş, Mozart ile
20. yüzyıla, Rahmaninofa kadar
gelmişti. Monteverdi'nin bu Vesperi
ise onun ilk büyük dini eseriydi; 1 6.
yüzyılın kontrpuan anlayışı ile, 1 7.
yüzyılın resitatif, sürekli bas ve
orkestra eşligi unsurları
kaynaştırılmış, Vesper'in kuruluşunda
ise müzik uzmanı Christian
Engelbrechte göre Venedik San
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Marco Katedrali Kapelmaysteri
Giovanni Gabrieli'nin ( 1 553- 1 6 1 2)
"Suonata con voce" (Yokalli Sonatlar)
adlı eseri örnek alınmıştı. Mantua
Dükü'nün 20 yıllık hizmetinde oda
orkestrası ile saray eglencesi için
Aynalı Salon'daki cuma konserleri
yanında yazdıgı bu dini koro eserleri
ile, belki de Monteverdi bir başka
patronun hizmetine geçmeyi
planlıyordu. O yıl Monteverdi,
Roma'ya giderken yolda Floransa'ya
ugramış, Caccini'yi de ziyaret ederek
yeni bir görev arayışına girişmişti. Bu
arada Montua için şarkıcı aramak gibi
bir de görevi vardı. Daha sonra ise,
1 6 1 2'de, Dükün ölümünden sonra
istifasını verecek, Milane'ya gidecek,
ama 1 6 1 3'de -ölümüne kadar
kalacagı- Venedik'in ünlü San Marco
Katedrali'ne -oybirligiyle
Kapelmayster olarak atanacaktı.
Monteverdi'nin Hazreti Meryem'in
anısına (şerefıne) yazdıgı, adını "Kutsal
Meryem Vesperi" olarak
çevirebilecegimiz eseri 1 4 bölümden
oluşur. Burada Motet'ler, ya da
Konçerto bölümleri Psalm'ların
arasına yerleştirilmiştir ve bu her
bölüm üç sesliden 1 O sesliye kadar
degişkenlik gösteren ses ve çalgı
partilerini içerir. Ayrıca bazı
yorumlarda degişik sıra
izlenebilmekte, çogunlukla da en
sondaki Magnifıcat'lardan biri
seslendirilmemektedir. Vesper
1 946'da londra'da yeniden elden
geçirilerek yayınlanmıştır. Ayrıca
onbirinci bölüm "Sonata sopra Saneta
Maria" yalnızca orkestra ile ayrı
olarak da konser sahnelerinde yer
almaktadır. Vesper'in başına
"Şapel'ler ve Prensierin salonları için
de uygundur" notunu yazan
Monteverdi, eserine böylece daha
geniş bir yorum alanı saglamayı
düşünmüş, daima yeni eserler arayışı
içinde olan günün virtüoz şarkıcılarını
-bazı ünlü kastratları- bu yeni müzige
yöneltmek de istemiş, ayrıca -o
zaman adet oldugu gibi- bazı
bölümlerinin ayrı yorumlanmasına
karşı çıkmamıştır.
Monteverdi Vesper'de "Cantus
fırmus" (Sabit şarkı) stilinde yazılmış
olan 1 09, 1 1 2, 1 2 1 , 1 26, 1 47 numaralı
beş Psalm'a ve ünlü Vesper Kantik'i
(Cantico), Tanrı övgü ilahisi

Magnifıcat'lara da yer vermiştir (Bu
programda daha sevilen ikincisi
gerçekleştirilecektir). Vesper'deki ilk
parça bir açış duası (Verset) olan altı
ses ve altı çalgı için olan "Deus in
audiutorium"dur. Bunu izleyen Psalm
1 09 "Dixit Dominus" yine altı ses ve
altı çalgı içindir. Üçüncü parça "Nigra
Sum" ses ve sürekli bas için
konsertant bir Motet'tir. Dördüncü
parça dramatik kontrastiarı içeren
Psalm 1 1 2 "laudate Pueri Dominum"
sekiz sesli olarak düzenlenmiştir.
Beşinci parça iki ses ve sürekli bas
için Concerto tanımlı "Pulchra es"ten
sonra yine bir altı sesli Psalm
(No. l 2 1 ) "laetatus s um" gelir.
Yedinci parça "Duo Seraphim"
başlıgını taşıyan, üç ses ve sürekli bas
için Konçerto'dur. Sekizinci parça, on
sesli çifte koro için "Nisi Dominus"
adlı Psalm'dur (No. l 26). Dokuzuncu
parça "Audi coelum", on ses ile
sürekli bas için Konçerto'dur.
Onuncu parça "lauda, Jerusalem,
Dominum" Psalm 1 47, yedi ses ve
sürekli bas için yazılmıştır. Onbirinci
parça "Sancta Maria, ora pro nobis"
sekiz ses için bir Sonata şeklinde
bestelenmiştir ve eserin ayrı da
çalınan, başka düzenlemeleri de
yapılmış olan çok tanınmış
bölümüdür. Onikinci parça, sekiz ses
için yazılmış olan "Ave maris stella"
adlı ilahidir (Hymnus). ünüçüncü ve
son parça altı ses için ll. Magnifıcat'tır.
Vesper'in en önemli bölümü olan bu
Magnifıcat'ta bir Psalm ezgisi 1 2
varyasyonla işienirken metindeki
kentrastlar büyük bir duygu
yogunlugu ile polifonik ustalıkla
yansıtılır. Ayrıca Monteverdi'nin
orkestral yaklaşımı, kornet ve eski
trombonların ilginç sonoritesi,
kemanların metni duyguyla süslemesi
hayranlıkla izlenir. (Süre 95')
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THE KI N G'S S I N G E RS
THE KI N G'S S I N GERS
The King's Singers vokal grubu
Cambridge'teki King's College'da
1 968 yılında kuruldu. Topluluk 29
yıldır
geliştirdigi geniş repertuarıyla
DAVID HURLEY, kontrtenor countertenor
müzik tarihinin önemli dönemlerinin
NIGEL SHORT, kontrtenor coun tertenor
örneklerini, Monteverdi ve Lassus
gibi erken Rönesans ustalarından
BOB CHILCOTT, tenor
--------1 çagdaş dehalar György Ligeti ve
PHILIP LAWSON, bariton barirone
Henryk Gonkki'ye kadar birçok
bestecinin eserlerini aynı ustalıkla
GABRIEL CROUCH, bariton baritane
yorumlamayı başardı.
STEPHEN CONNOLLY, bas bass
Yılın hemen hemen yarısını Estonya,
Japonya, Newfoundland ve Brezilya
gibi dünyanın birbirinden uzak
yerlerine yaptıkları turnelerle geçiren
The King's Singers'ın 1 995'daki
önemli etkinlikleri arasında, 1 3 yıl
aradan sonra gittikleri Güney
Afrika'da, biletleri satışa sunulduktan
bir saat sonra tükenen iki Capetown
konseri, Richard Rodney Bennett ile
San Francisco kanseri, Judy Garland
ve Bing Crosby'nin müzik direktörü
Skitch Henderson ile New York
Carnegie Hall'da yaptıkları çalışma,
Noel'de N BC televizyonunun "Today
Show"u, Tanglewood'taki yeni Seiji
Ozawa Hall'daki konser ile Ravinia'da
ilk kez sahneye çıkışları yer aldı. Grup
Japonya'da verdikleri dizi konserlerin
yanısıra Japon Kraliyet Ailesi üyeleri
Adrian Willaert ( 1490?- 1 562)
önünde de söyledi; 1 996'da ABD,
Ave virgo sponsa Dei
Kanada, Almanya ve Uzak Dogu'daki
György Ligeti ( 1 923)
alışılmış turnelerinin yanısıra 1 8
Iki Düş ve Küçük Yarasa Two Dreams and Little Bat
ülkede daha konser verdi. 28 Nisan
lstakozun Kadri li The Lobsrer Quadrille Alfabe The A l phaber
1 996'da California'daki Crystal
Uzun, Hüzünlü bir Masal A Long, Sad Tale
Katedrali'nde verdikleri konser,
Geleneksel f Traditional
"Hour of Power" isimli televizyon
Amerikan Halk Şarkıları Süiti "Basit Hediyeler"
programı aracılıgıyla 44 ülkede
American Folksong Suite "Simple G i fts"
yayınlandı. Grup aynı yıl, Haziran ve
(Düzenleme A rranged by Bob Chilcott)
Ekim aylarında BBC Radyosunda canlı
Ara Intermission
programlara da katıldı.
The King's Singers, 1 995 yılında
Henry Purcell ( 1 659-1 695)
Remember Not, Lord, Our Offences, ZSO
Londra'daki Kraliyet Müzik
Okulu'nca "Prince Consort Ensemble
Benjamin Britten ( 1 9 1 3 - 1 976)
in Residence" ünvanına layık görüldü.
Çayırdan, Çimenden From Fen and Meadow Concord
Ayrıca gelirini kendi seçtikleri bir
Henry Purcell
yardım dernegine bagışlamak üzere
Thou Knowest, Lord, The Secrets of Our Heart, Z58b
yılda birçok konser veren toplulugun
Film ve müzikallerinden seçmeler Songs from movies and musicals
bu çalışmasından geçtigirniz yıl Ingiliz
Kızılhaçı ile Guy's Hospital Çocuk
Irini Müzesi, 1 9.00 Hagia Ei ren i Museum, 7 .00 pm
1 5.6. 1 997,
Bölümü yararlandı.
Katkıları için GÜNAL INŞA A T TICARET VE SANA Yi A.Ş.ye tejekkiir ederiz.
We would /ike to thank GÜNAL INŞAA T TİCARET VE SANA YI A . Ş. for spomoring this performanre.
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The King's Singers bugüne kadar
aralarında "Ingiliz Rönesans" müzigi,
"Here's a Howdy Do" (Gilbert ve
Sullivan), "Chansons d'Amour"
(Dünyanın çeşitli ülkelerinden aşk
şarkılar.ı) ve "Good Vibrations"ın da
(70 ve SO'Ii yılların pop hitleri)
bulundugu altmışın üzerinde kayıt
yaptı. Grubun, geçen yıl çıkardıgı
CD'Ier arasında Salisbury
Katedrali'nde geceyarısı mum ışıgında
kaydedilen Gereeki'nin "Totus Tuus"
isimli parçasını içeren "Sermons and
Devotions", Cari Davis'le beraber
"Bodyguard", "Batman Forever" ile
daha birçok film müziklerinden
seçmeler ve Beach Boys'dan Bruce
Johnston'ın yapımcılıgını üstlendigi
yeni bir pop albüm bulunmakta.
1 995'de ayrıca, Gygörgy Ligeti'nin
komple eserleri dizisinden, bestecinin
The King's Singers için yazmış oldugu
"Nonsense Madrigals" yayınlandı.
The King's Singers ayrıca, yayıncı Hal
Leonard ile verimli bir işbirligini de
sürdürmektedir. Yayınladıkları en son
düzenlemeleri arasında ise bir
"Lennon ve McCartney Şarkı Kitabı",
Noel ve halk şarkıları koleksiyonu ile
Madrigaller bulunmaktadır.
DAVID HURLEY 1 962 yılında dogdu.
Sekiz yaşında Winchester Kilise
Korosu'na katıldı ve Winchester
College'indeki egitimi sırasında ve
okulda kontrtenor olarak şarkı
söyledi. Üç yıl Oxford'da New
College'de koroda yer aldı ve
cografya bölümünden mezun oldu.
Bir süre serbest müzisyen olarak
çalıştı ve 1 990 yılında The King's
Singers'a katıldı. David Hurley, The
King's Singers ile seyahat etmedigi
zamanlar ata biniyor ve teknesiyle
geziyor . . . Müzik ve spor arasında
uzun süre bocalayan NIGEL SHORT,
tercihini önce rugbyden yana
kullandıysa da, sonradan müzige
yöneldi. Daha sonra da The King's
Singers'a katıldı. Toplulukla olan
beraberliginden kalan boş zamanlarını
nişanlısı Samantha, 1 540'da yapılmış
evi, kırlarda yürüyüşler, kayak
yaparak ve VFR750 Honda'sıyla
geçirmektedir . . . Müzik yaşamına
Cambridge'deki King's College'da
korist olarak başlayan BOB
CHILCOTT, Cambridge'de müzik,
Londra'da Kraliyet Müzik Koleji'nde

kompozisyon ve ses egitimi gördü.
Daha sonra aktif olarak müzik
dünyasına girdi, BBC Radyo 2'de ve
lsveç'te koro uzmanı olarak çalıştı,
tiyatro müzikleri yazdı, çeşitli
korolarda söyledi ve yerel bir kilisede
org çaldı. The King's Singers'ın bir
üyesi olmasının yanısıra Oxford
University Press'de besteci olarak
görev yapan, Oxford United'ın
tutkulu bir taraftarı olan, viyolonselci
eşi Polly ve 4 çocuguyla birlikte
huzurlu bir yaşam süren Chilcott,
aynı zamanda iyi bir ahçı, koşucu,
şarap tutkunu ve vejetaryendır . . .
York Üniversitesi'nde müzik egitimi
gören PH I LIP LAWSON, profesyonel
müzik çalışmalarına Londra'da başladı.
Müzisyenligin yanısıra Salisbury'de
ögretmenlik yaptı ve kilise korosunda
şarkı söyledi. Daha sonra The King's
Singers'e katılan Philip Lawson, boş
kalan zamanlarında beste yapmakta ve
müzik düzenlemekte, yeni veya ikinci
el müzik malzemesi satmakta ve
futbol seyretmektedir . . . 1 973 yılında
dogan GABRIEL CROUCH, müzige
sekiz yaşında Westminster Kilisesi
korosunda başladı ve Prens Andrew
ile Prenses Ferguson'un dügününde
solo yaptı. 1 99 1 yılında kazandıgı
bursla Cambridge'deki Trinity
College'de Dr. Richard Marlow
yönetimindeki koroda, önce
kontrtenor sonra da bariton olarak
şarkı söyledi. Cambridge
Üniversitesi'nde cografya okudugu
sırada kurdugu "Henry's Eight" isimli
erkek vokal grubunu yönetti. 1 995
yılında mezun olduktan sonra dört ay
serbest müzisyen olarak çalıştı ve
1 996 yılının başlarında The King's
Singers'a katıldı . . . Yorkshire'da
dogan STEPHEN CONNOLLY,
müzik yaşamına Leeds Parish Kilisesi
korosunda başladı. Londra'daki
Guildhall Müzik ve Drama Okulu'nda,
burslu olarak Rudolf Piernay ile şan
egitimi gördü ve okulu bitirmeden,
kendisinin "gençlik idolü" olarak
tanımladıgı The King's Singers
grubuna katıldı. Stephen Connolly eşi,
iki çocugu ve üç kedisiyle Londra'da
yaşamaktadır.

they have developed a vast repercoire
spann i ng the centuries of musical
history, from early Renaissance masters
!ike Mon teverdi and Lassus to the
conremporary gen i us of György Ligeti
and Henryk Gorecki.
The King's Si ngers spend about half of
every year on tour around the world
performing in places as far apart as
Estonia, )apan , Newfoundland and
Braz i l . H ighlights of the 1 995 season
included their two Capetown concerts
which were sold out within one hour -it
was their fırst visit to South Africa after
1 3 years-, a concert w i th Richard
Rodney Bennett in San Francisco, their
return to Carnegie Hall in New York
to work with Skitch Henderson (music
di rector to Judy Gadand and B ing
Crosby), an appearance on NBC's
"Today Show" on Cheisemas Eve, a
return to Tanglewood to the new Seiji
Ozawa Hall , and their fırst appearance
at Ravinia and a series of concerts i n
)apan, which included an appearance
before the members of the Japanese
Royal Family. In addition to their
regular tours to the US, Canada,
Germany and Far East, in 1 996 the
group has visi ted a total of 1 8
countries. On April 28 they appeared
on rhe relevision programme "Hour of
Power" from the Crystal Cathedral in
California, which was watched in 44
countries world-wide. They also
appeared live on BBC Radio in June
and October last year.
In 1 99 5 , The K i ng"s Singers were
awarded the prestigious ti tle of "Prince
Consort Ensemble i n Residence" by the
Royal College of Music i n London. The
group is also com mi t red to charitable
works and gives several concerts a year,
the revenue of which is donared to a
charity of their choice. Last year, the
British Red Cross and Guy's Hospital
Children's ward benefıtted from this.
The K i ng ' s Si ngers boast a vasr
discography of more than 60 recordings
covering al most all genres of music
from the " E nglish Renaissance" to
" Here"s a Howdy Do" (Gilbert ve
Sullivan) to "Chansons d'Amour" (love
songs from around the world) to " Good
Vibrations" (pop hi ts from the 70s and
80s). Lasr year the group has released

• The King's Si ngers were founded at
King's College, Cambridge in 1 968.

"Sermons and Devotions" for which

Throughout their 29 year existence,

Gorecki's "Totus Tuus" was recorded at
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midnight by candlelight in Salisbury

i n London. He worked as a school

Cathedral, an al bum of fi l m music with

ceacher in Salisbury and sang i n the

Cari Davis featuring h i ts from "The

cathedral choir. In che rare moments

Bodyguard" , "Batman Forever" and

when he is not with The King' s Si ngers

others; as well as a new pop album

or spending time with his family, he

produced by Bruce Johnson from che

composes and arranges music, runs a

Beach Boys. In 1 99 5 , they produced an

business sel iing new and second hand

album of Ligeti's "Nonsense Madrigals"

music, and watches soccer. GABRIEL

written specially for the group.

CROUCH was born in 1 9 7 3 and at

The King' s Si ngers also have a

eight he started his musical career i n

flourishing relacionship with the

the choir ofWestminster Abbey where

publisher Hal Leonard. Some of the

he sang a solo at the wedding of HRH

most recent publ ications of King's

Prince Andrew and Miss Sarah

Singers arrangements include the

Ferguson. In 1 99 1 he gained a choral

"Lennon and McCarrney Songbook" , a

scholarship to Trinity College,

Cheisemas collection, a collection of

Cambridge, where he sang under Dr.

folk songs and anocher of madrigal.

Richard Marlow, fırst as a countertenor

DAVID HURLEY was born i n 1 96 2 .

and then as a baritone. Whilst at

At the age of eight he joined che

Cambridge, he read Geography and

Wi nchester Cathedral Choir. At

directed his own male voice conson

thi rteen, he went to Winchescer

"Henry's Eighc". After graduacion i n

College where he sung as a

1 99 5 , he worked for a w hile as a

coun cercenor. After three years as a

freelance singer before joining The

choral scholar at the New College,

King's Singers i n 1 996. STEPHEN

Oxford and graduated with a degree i n

CONNOLLY was born in Yorkshire

geography, he began his career as a

and began his musical life in the cholr

freelance si nger before joining the

of Leeds Parish Church. He accepted a

King's Singers i n 1 990. When he is not

scholarship at the Guildhall School of

craveliing with the King's Singers he

Music and Drama where he studied

enjoys riding and sai l ing. NIGEL

singing with Rudolf Piernay. Before

SHORT, having always loved music

offıcially fı nishing his studies he

and sport, hesirared for a while between

auditioned with The King's Singers,

rugby and music. When the t i me came

his "old-time idols", and joi ned the

to choose a career, he joined The King's

group. Stephen Connolly lives in

Singers as a countertenor. When he is

London with his wife, cwo children and

not craveliing wich che King' s Singers

three cats.

he enjoys life with his fıancee
Samantha, their house (bui l t in 1 540),
country walks, skiing and his Honda
VFR 7 5 0 . BOB CHILCOTT scarced his
musical career as a chorister at King's
College, Cambridge and after studying
music at Cambridge and composition
and singing at che Royal College of
Music, he joined the BBC Radio 2 as an
orchestral arranger, worked as a choral
cli nician i n Sweden, wrote theacre
music, sang in various choral groups
and was organise in his local church. As
well as being a member of The King' s
Singers he is a house composer at
Oxford University Press, a passionate
Oxford United fan , cook, runner, wine
!over and vegetarian. He is married to
Polly, a cellist, and they have fou r
children. PHILIP LAWSON read
music at che York University and
started his professional singing career

Willaert: Ave Virgo

1 490 yıllarında Bruges'de dogan, 1 7
Aralık 1 562'de Venedik'te ölen
Flaman besteci Adrian Willaert
çagının en büyük ve önemli
bestecilerinden biri olması yanında
etkin bir ögretmendi de . . . Ülkesinde
Josquin'in ögrencisi Jean Mouton ile
çalıştıktan sonra 1 5 1 5'de ltalya'ya
gitmiş, Roma ve Ferrara'da kalmış,
1 527'de Venedik'e yerleşmiştir.
Willaert'in de gelmesi, Scotto ve
Gardane gibi müzik yayınevlerinin de
kurulması ile Venedik büyük bir
müzik merkezi olmuş, her çeşit
çoksesli müzigin basımı ile, ltalya'da
rakipsiz hale gelmişti. Ünlü San Marco
Katedrali'nin Maestro di Capella'sı
(koro ve orkestra şefi) olan Villaert,
çoksesli müzikte gelenegi 1 5. yüzyıla

kadar uzanan bu büyük müzik
kuruluşunu geliştirdi ve Venedik
okulunu kurmuş oldu. O çagda ancak
imparator 5. Şarl, Fransa ve Ingiltere
kralları, ltalya'da ise Mantua ve
Ferrara gibi çok zengin iki kentin
yöneticileri yanında Papa böyle bir
kuruluşa sahipti. Bu Venedik
okulunun Tizian, Vecchio, Tintoretto
gibi çagın en ünlü ressamlarını içeren
Venedik resim ekolü ile yakın
baglantısı da vardı. San Marco'da karşı
karşıya olan iki büyük podyum ve iki
muhteşem orgu, Willaert müzikal
yenilikler için kullandı: Eserlerini bir,
ya da iki koro tarafından söylenecek
tarzda yazdı, anlatımı güçlendirmek
için enstrümantal eserlerde eko
uygulaması ile ilginç nüanslar
oluşturdu; kromatik degişimlerle
etkiyi arttırarak daha renkli ve
gerçekçi bir yorum elde etti. Andrea
Gabrieli gibi ögrenciler de
yetiştirerek bu okulun devamını
sagladı. (Venedik okulunun daha
gelişmiş bir örnegini, 1 595 Taç Giyme
Töreni müzigiyle Gabrieli
Toplulugu'nun 25 Haziran günkü
konserinde izleyebilecegiz.)
Bilinen 1 O kadar M es, pekçok Ilahi,
Psalm, Motet yanında dini olmayan
yüzlerce şarkı, Madrigal, çalgı için
Ricarcare'ler besteleyen Willaert
özellikle Madrigal ve Ricercare
türünün gelişmesinde büyük rol
oynadı. Onun altı ses için yazdıgı
"Ave virgo sponsa Dei" adlı kısa
Motet'i bu çokseslilige güzel bir
örnektir. Willaert'in bu altı sesli
Motet'lerini içeren "Musica Nova"
adlı albüm 1 542'de Venedik'te
yayınlanmıştır.
Ligeti: Şarkılar

Romanya'nın Transilvanya bölgesinde
Dicsöszenmarton'da (bugünkü
Tırnaveni) 28 Mayıs 1 923'de dogan
Macar asıllı György Sandor Ligeti,
önce 1 94 1 - 1 943 yılları arasında
Klausenburg'ta (Ciuj) Ferenc Farkaş
ile, sonra da Budapeşte'de 1 945- 1 949
yılları arasında Sandor Veress ile
kompozisyon ögrenimi gördü. 1 95056 arasında Ferenc (Franz) Lisn
Konservatuvarı'nda armoni ve
kontrpuan doçenti olarak görev yaptı.
Rusların Macaristan'ı işgali üzerine
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önce Köln' e giderek WDR (Batı
Alman Radyosu) elektronik müzik
stüdyosunda çalıştı. Daha sonra
Viyana'ya giderek, 1 967'de Avusturya
uyru�una geçti. 1 959'dan itibaren
Darmstadt yaz kurslarında, 1 96 1 'den
sonra Stockholm Yüksek Müzik
Okulu'nda, 1 972'den sonra Standford
Üniversitesi'nde dersler verdi.
1 973'de kompozisyon profesörü
olarak atandı�ı Hamburg Yüksek
Müzik Okulu'nda 1 989'a kadar görev
yaptı.
lik kez 1 959'daki Apparitions
(Belirişler) adlı geniş çaplı orkestra
eseri ve 1 96 1 'deki -yine orkestra içinAthmospheres (Atmosferler) ile
büyük ilgi toplayan Ligeti, ilk
eserlerinde Bartok ve Stravinski'nin
etkisinde kalmış, ancak 1 950'1erde
tüm serializm sistemi ile ses
kütlelerini ve dokularını araştırmaya
önem vermiş. Daha sonra ise aşırı ve
yo�un bir çokseslili�e
(Mikropolyphonie) yönelmiş, bunu
güç ve geniş ayrıntılı statik formlarla
destekleyerek kendi stilini bulmuştur.
1 970'1i yıllardan sonra, - 1 977'deki Le
Grand Macabre operasında oldu�u
gibi- daha melodik bir anlatımı
ye�leyen, 1 980'den sonra da -Piyano
Konçertosu ( 1 988) ve Keman
Konçertosu'nun ( 1 990) yansıttı�ı gibiyeni bir "çok ritmli" (poliritmik) stil
geliştiren Ligeti, müzi�i daima ileri
götürme, yeni yollar arama, geliştirme
çabalarına hiçbir zaman son
vermemekte, her zaman kendisiyle
hesaplaşmaktadır.
Ligeti'nin vokal besteleri ise daha çok
Macaristan'dan ayrılmadan önceki
yıllarına aittir. Aventures (Maceralar,
1 962) ve Nouvelles Aventures (Yeni
maceralar, 1 966) gibi eserlerinde ise
yedi çalgı yanında üç insan sesini
yalnızca gürültüler olarak kullanan
Ligeti, 1 973'de kadınlar korosu için
"Saatler ve Bulutlar", 1 983'de 1 6 ses
için "Macar Etüdleri" ve yine 1 6 ses
için "Üç Fantezi" gibi vokal eserler
yazmıştır. Onun 1 956'dan önceki
vokal besteleri ise şunlar: "Yabancı
Ülkelerden", üç sesli kadınlar korosu
için Dört Macar ve Slovak Şarkısı
( 1 946), üç sesli koro için "Yalnızlık"
( 1 946), beş sesli koro için 1 7. yüzyıl
Macar müzi�ini içeren "Bahar"
( 1 948), sekiz sesli koro için Macar

ezgileri "Papaine" ( 1 953), sekiz sesli
koro için iki A Capella parça "Gece
ve Gündüz" ( 1 955), iki ve üç sesli
çocuk korosu için "Dört
Matraşzentimre Halk Şarkısı" ( 1 955).
Ligeti'nin bu programdaki dört
şarkısı, onun The King's Singers için
yeni yazdı�ı "Nonsense Madrigals"
(Anlamsız Madrigaller) içinde yer
almaktadır.
Purce/1: I ki Ilahi

Henry Purcell Londra'da bir saray
müzikçisinin o�lu olarak do�muş,
müzi�e -a�beyi gibi- krallık kilisesi
çocuk korosunda başlamış, önceleri
hayatını nota kopisti, çalgı bakımcısı,
org akortçusu olarak kazanmış;
ö�retmeninin kendisine yer açmak
için görevinden ayrılması üzerine
Westminster Kilisesi organisti
olmuştur. "Dido ve Aeneas" operası
ve pekçok sahne eseri yanında süitler,
kantatlar ve şarkılar yazan,
Ingiltere'de yeni bir müzik çı�ırı açan,
Bach ve Haendel'in öncülü�ünü yapan
Purcell 36 yaşında öldü�ü zaman, 1 5
yıl organistlik yaptı�ı kilisenin orgunun
altına gömüldü. F.F. Zimmerman'ın
1 963'de hazırladı�ı Purcell katalo�una
göre ZSO numarasını taşıyan, beş sesli
koro için 1 682'de yazılmış ilahisi
"Remember not, Lord, our offences"
(Kabahatlerimizi hatırlama, Tanrım),
"Full anthem" (solosuz ilahi)
biçimindedir. Z58 numarasını taşıyan
ve 1 683'ten önce yazılmış olan "Thou
knowest, Lord, the seeret of our
hearts" (Sen bilirsin, Tanrım,
kalbirnizin sırlarını) şeklinde başlayan
ilahinin ise üç ayrı versiyonu vardır:
58A ve 58B numaralılar, solo ses
pasajlarını da içeren "Verse anthem"
(sololu ilahi) biçiminde soprano, alto,
tenor ve bas sesler için, sac ise
1 695'de vokal solosuz, ancak eski
trompeti de içeren biçimde tekrar
düzenlenmiştir.
Britten: Iki Parça

1 937'de tanıştı�ı tenor Peter Pears ile
yaşam boyu dostlu�unu sürdüren
Benjamin Britten vokal alanda oda
müzi�i tarzını kabul etmiş, az sayıda
şarkıcı ve ortalama 1 2 kişiden oluşan
orkestra için "Oda Operaları"

yazmayı tercih etmiş ve böylece
English Opera Group'unun (Ingiliz
Opera Grubu) kurulmasına olanak
sa�lamıştır: Rape of Lucretia ( 1 946),
Albert Herring ( 1 947), Turn of the
Screw ( 1 954) gibi eserler buna
örnektir. 1 948'de de Aldeburgh
Festivali'nin kurulmasına da öncülük
eden Britten, hem koro, hem de solo
ses için yüzlerce şarkı bestelemiş;
baladlar, ilahiler, Noel ezgileri, çocuk
şarkıları yazmış, halk şarkıları
düzenlemesi de yapmıştır. Onun
"From fen and meadow" (Çayırdan,
çimenden) adlı şarkısı pastoral
havasıyla ilgi çeker. Concord ise
Britten'in 1 953'de Ingiltere
Kraliçesi'nin taç giyme töreni için
yazdı�ı büyük eseri Gloriana'dan bir
koral bölümdür.
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(Opera 3 Perde-Itaiyanca Opera i n

3 Acts i n ltalian )

CLAUDIO SCI M O N E

Katkıları ifin VEHBi KOÇ VA KFI-FIAT, ORGANİK HOLDİNG A.Ş. ve
PERFEKTÜP A M BA LAJ SAN. ve TİC. A.Ş.ye te;ekkiir ederiz.
We wo11ld /ike to thank VEHBI KOÇ VAKFI-FIAT. ORGANİK HOLDING A . Ş. and
PERFEKTÜP A M BA LAJ SAN. ve TiC. A . Ş. for spansoring these performances.

FERDINANDO BERTONI ( 1 725 - 1 8 1 3 )
Libretto: RANIERO CALZABIGI
Orkestra şefi Conductor: CLAUDIO SCIMONE
Pier Luigi Pizzi'nin sahne tasarımı üzerine özgürce uyariayan
Free adapeation based on Pier Luigi Pizzi's production by: LUCA VEGGETTI
Dekor, giysi ve ışık tasarımı Setting, costume and lighting design by:
PIER LUIGI PIZZI
Orkestra Orchescra: 1 SOLISTI YENETI
Koro şefi Chorus Master: MAURO TROMBETTA
Koro: SAN GREGORIO MAGNO ODA KOROSU
Chorus: SAN GREGORIO MAGNO CH A M B ER CHORUS

Koreografi Choreography by: LUCA VEGGETTI
Dansçılar: TORINO TIYATROSU DANS TOPLULUGU

Dancers: DANCE COMPANY OF T H E TEATRO DI TORINO

Danışman ve Koordinatör Advisor and Coordi nator:
LEYLA GENCER, devlet sanatçısı state areise
Orfeo: MARTINE DUPUY, mezzo-soprano
Euridice: WONJUNG KIM, soprano
lmeneo: ANNA CHIERICHETTI, soprano
Giysiler Tirelli Costumi (Roma), peruklar Mario Audello (Torino),
ayakkabılar Pompei (Roma) ve dekor Arena di Verona tarafından saj!lanmıştır.
Costumes by Tirelli Cosrum i , Roma, wigs by Mario Audello, Turi n ,

2 1 , 22.6. 1 997, Aya Irini

1 Solisti Yeneti'nin kurucusu ve şefi
olan Claudio Scimone Dimitri
Mitropoulos ve Franco Ferrara ile
şeflik egitimi gördü. Covent Garden
(Londra), Rossini Festivali (Pesaro),
Houston Grand Opera, Opernhaus
(Zürih), Arena di Verona, La Fenice
(Venedik) gibi ünlü operalar ile
Ingiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve
ABD'de birçok senfoni orkestrasını
yönetti. Avrupa ve ABD'de
festivaliere katıldı. Uluslararası bir
müzikolog olan ve "Simge, Anlam,
Yorum" adlı bir de kitap yazan
Scimone, Tartini'nin keman
konçertoları ve sonatiarına yeniden
güncellik kazandırdı; Vivaldi'nin
Orlando Furioso (Marilyn Horne ve
Victoria de Los Angeles ile),
Rossini'nin ll. Mehmet, Ermione,
Zelmira, Musa M ısır'da, Armida gibi
operalarının ilk gösteri ve kayıtlarını
gerçekleştirdi. elementi'nin dört
büyük senfonisini, Puccini,
Mercadante, Boito'nun hiç
yayınlanmamış eserlerini; Donizetti,
Spontini ve Ponchielli'nin ltalyan
Uvertürleri'ni, Albinoni'nin tüm
konçertolarını, Vivaldi'nin 250'den
fazla bestesini ilk kez kaydetti.Ciaudio
Scimone'nin müzige yaptıgı katkılardan
dolayı aldıgı ödüller arasında
"Academie Charles Cros" Plak
Büyük Ödülü, "Academie du Disque
Lyrique" Büyük Ödülü; 1 Solisti di
•
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Veneti, Marilyn Horn, Samuel Ramey
ve Kathleen Battle ile "Cezayir'de bir
ltalyan Kızı" operasının kaydı ile
Grammy Ödülü, ltalya Cumhuriyeti
Altın Madalyası; daha önce
Stokowski, Rubinstein, Böhm, Solti ve
Bernstein'a verilmiş olan Montreux
Dünya Plak Ödülü, Diapason d'Or,
Belçika Müzik Basın Birli�i "Caecilia"
Ödülü ile ltalya Plak Eleştirmenleri
Ödülü sayılabilir. Ayrıca Reichenbach
(Vivaldi Müzi�in Ressamı), Lippman
(Vivaldi ve Venedik), Baquer (Vivaldi
L'Estro Armonico, Coreili ve
Papaların Roma'sı), Olmi (Haydn-Son
Yedi Söz) gibi ünlü yapımcılar
Scimone ve topluluk ile TV yapımiarı
gerçekleştirdi. Bussotti, Donatoni,
Malipiero, Constant, Halffter gibi
birçok ça�daş besteci Scimone ve
Venedik Solistleri için eserler yazdı.
• Founder and Director o f ı Solist i
Veneri , Claudio Scimone snıdied

conducting with Dimitri Miuopoulos
and Franco Ferrara. He conducted
operas in such opera houses as Covenr
Garden (London), Rossi n i Festival
(Pesaro), Houston Grand Opera,
Opernhaus (Zurich), Arena di Verona,
La Fenice (V en ice), as well as major
symphony orchesrras i n UK, France,
Germany, Canada and the USA. He has
been a freq uenr guest in many festivals
in Europe and the USA. An
inrernarionally recognized musicologist
and aurhor of "Segno, Signifıcaro,
ı nrerprerazione", he revi sed and re
edited Tarr i n i 's violin concerri and

sonaras and d i recred the fırst recording
and performan ce of Vivaldi's opera
Orlando Furioso with Marilyn Horne
and Victoria de Los Angeles. He
conduc red the world premiere
performances and fırst recordings of
Rossini's operas such as Maomerro l l ,
Ermione, Zel m i ra, Mose'in Egirro and
Armida. He has made over 2 5 0
recordings, i ncluding t h e four Great
Symphonies by Clemen r i , unpublished
works by Pucc i n i , Mercadanre and
Boito, the l ralian Overtures of
Don i zerri, Spanrini and Ponchiel l i , the
total series of concerros by Albinoni
and more rhan 250 works by Vivald i .
Well known producers such as
Reichenbach (Vivaldi Peinrre de la
Musique), Lippman (Vivaldi et Venise),

Coreili and the Rome of the Popes),

• Di rector, srage and cosrume designer

Olmi (Haydn's Seven Lasr Words) have

studied archi tecrure in the same city.

based i m porranr TV productions on

He received his fırsr rheatrical

Claudio Scimone and I Salisri Veneri.

experience from Giorgio Strehler and

Baquer (Vivaldi's L'Esuo Armonico,

Pier-Luigi Pizzi was born in M i lan and

Many modern com pasers !ike Bussorri,

Giorgio de Lullo. He made his debut as

Donaton i , Malipiero, Consranr and

srage designer i n ı 95 ı and then as

Halffrer have wrirren works for Claudio

di rector in ı 97 7 . He has put on over

Scimone and the ensemble.

300 producrions in major opera houses
all over the world, i ncluding Tearro La

PIER-LUIGI PIZZI
Yönetmen, sahne ve giysi
tasarımcısı Pier-Luigi Pizzi, mimarlık
e�itimi gördü�ü Milane'da do�du. lik
sahne deneyimini Giorgio Strehler ve
Giorgio de Lullo'dan aldı. 1 95 1 'de
önce dekoratör, 1 977'den itibaren de
yönetmen olarak dünyanın önemli
merkezlerinde 300'den fazla
prodüksiyon gerçekleştirdi. Venedik
La Fenice (Parsifal, La Traviata),
Milano La Scala, Napoli San Carlo,
Floransa, Roma, Palermo, Pesare'da
Rossini Opera Festivali'nde
(Tancredi, Musa Mısır'da, Le Comte
Ory, l l. Mehmet, Bianca e Faliero,
Otello), Fransa'da Aix-en-Provence
(Semiramide, Hippolyte et Aricie,
Castor et Pollux) ve N ice (Guillaume
Teli), Monte-Cario Operası'nda (La
Traviata, L'ltaliana in Algeri, Carmen);
Paris'te Palais Garnier (Aiceste),
Chatelet Tiyatrosu (Orlando Furioso,
Macbeth, Rinaldo, La
Khovanchtchina) ve Bastille Operası
(Les Troyens, Samson et Dalila) ile
Versailles Barok Müzik Festivali
(Armide) ile ABD'nin önemli
operalarında birçok eser sahneye
koydu.
•

Fenice (Parsifal, La Traviara) in Venice,
Tearro alla Scala i n M i lan, San Carlo in
Naples, Florence, Rome, Palermo,
Rossini Opera Festival (Tancredi ,
Mose'in Egirto, Le Comte Ory,
Maametro I l , Bianca e Faliero, Otello)
i n Pesaro, Aix-en-Provence
(Semiramide, H ippolyte et Aricie,
Castar er Pollux) and Nice (Guillaume
Teli), Monre-Carlo Opera (La Traviata,
L'Italiana i n Algeri, Carmen); in Paris
ar the Palais Garnier (Alceste), Theatre
du Chatelet (Orlando Furioso, Macberh,
Rinaldo, La Khovanchtchi na), Opera de
Paris Basrille (Les Troyens, Samson et
Dalila) and Versai lles Baroque Music
Festival (Armide), as well as i n the
USA.

1 SOLIST! YEN ETI
Claudio Scimone tarafından
1 959'da Padova'da kurulan 1 Solisti
Yeneti dünyanın en iyi oda müzi�i
topluluklarından biri olarak kabul
edilmektedir. Avrupa, Kuzey ve
Güney Amerika, Japonya ve
Avustralya'ya kadar SO'den fazla
ülkede konserler veren ve birçok
festivale katılan Venedik Solistleri,
1 965'den beri Salzburg Festivali'ne
•
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sürekli davet edilmektedir.
Reichenbach'ın "Vivaldi, Müzi�in
Ressamı", Olmi'nin Haydn'ın müzi�iyle
yaptı�ı "Son Yedi Söz", "Vivaldi" ve
"Vivaldi: Bir Kent, Bir Sanatçı" gibi
önemli TV filmlerine katılan topluluk
Vivaldi, Albinoni, Geminiani, Marcello
ve Tartini'nin tüm eserlerinin kaydını
gerçekleştirdi. Vivaldi'nin Orlando
Furioso, Catone in Utica operalarını
ve Motet'lerini, Albinoni'nin ll
Nascimento di Aurora, Rossini'nin
Zelmira operalarının dünyadaki ilk
kayıtlarını yaptı. Accardo, Raimondi,
Ricciarelli, Domingo, Ughi, Rampal,
Gasdia, Horne, Galway gibi birçok
sanatçıyla işbirli�i yapan 1 Solisti
Veneti, Padova Şehir Meclisi ile
birlikte Veneto Festivali'nın
düzenlenmesinde görev almaktadır.
• I Solisri Veneri , founded by Claudio

Scimone in Padua i n ı 959, enjoys a
fırın repurarion as one of che fınesr

chamber ensembles in che world. Ir has
given concerrs in over 50 counrries i n
Europe, Norrh and Sourh America,

dans etti. 1 990' da yönetmen
yardımcısı ve koreograf olarak Pier
Luigi Pizzi ile çalışmaya başladı.
Rossini'nin "Le Comte Ory" (La Scala
ve Roma Operası), Taneredi (Pesaro,
Schwetzingen, Bologna ve La Scala),
Semiramide (La Fenice), Castor ve
Pollux (Aix-en-Provence), Poliuto
(Ravenna), l l . Mehmet (Pesaro ve La
Scala), Giyom Tel (Pesaro), 1 due
Foscari (Nice Operası) gibi birçok
operanın sahnelenmesinde görev aldı.
Samson ve Dalila (Paris Operası), Les
Danaides (Nancy ve Verona
Operaları), Armide (Versailles ve
Nice Operaları), La Traviata (La
Fenice), Orfeo (Monte Carlo ve
Verona Operaları) gibi çeşitli
eserlerin koreografılerini yaptı.
Elisabeth Maurin için Bach'ın müzi�i
üzerine Sarabande ve Torino
Tiyatrosu için Gluck'un müzi�i
üzerine Semiramis gibi ilginç
koreografilere imzasını attı. Mireille
Bourgeois ile Garnier Operası'nda
sahnelenen La Regente Balesinin
videosunu gerçekleştirdi.

]apan and Ausrralia, and makes regular
appearances ar che leading fesrivals,
including che Salzburg Fesrival since

• Luca Veggen i , afrer complering his

ı 96 5 . The ensemble has parricipared in

Teacra alla Scala, danced in Brirain

many imporranr TV fılms including

(London Fesrival Baller) and che

srudies ar che Baller School of rhe

Reichenbach"s '"Vivald i , Peinrre de la

U n i red Srares (Pennsylvania Baller and

Musique", Olmi's '"Seven Lasr Words"

Chicago Baller ). I n ı 990 he began a

w i rh che music of Haydn, '"Vivaldi"

collaborarion wirh Pier-Luigi Pizzi as

and '"Vivald i : U ne ville, un arrisre". I
Salisri di Yeneri have made n � merous

assisranr-producer and choreographer.
He has worked in che producrions of

record ings including che complere

many operas such as Rossini's '"Le

works of Vivaldi, Albinoni, Geminiani,

Comre Ory" (Tearro alla Scala and

video of che Baller La Regenre w i ch
Mireille Bourgeois, sraged ar che
Garnier Opera.

MART I N E DUPUY
Do�du�u kent olan Marsilya'da
Edebiyat Diploması alan ve
konservatuvara devam eden Martine
Dupuy, 1 973'de "Ninon Vallin Altın
Ses Ödülü"nü kazandı; iki yıl sonra da
"Giacomo Lauri-Volpi Ödülü"nü aldı.
Bei-Canto repertuarında
uzmaniaşarak ltalya'daki operalarda,
özellikle Bologna, Roma, Napoli ve
Pesaro'da başarı kazandı. "Charlotte"
(Werther) rolüyle ilk kez Lyon'da
sahneye çıktı; bunu Nice, Toulouse,
Bordeaux, Brüksel ve Cenova
operaları izledi. Paris Operası'nda
Rossini'nin Korent'in Kuşatılması,
Beliini'nin Norma operalarında rol
aldı. 1 989'da Bastille Operası'nın açılış
galasına katıldı. 1 990'da Gluck'un
Armide operasıyla New York'ta
Carnegie Hall ve Metropolitan'da
sahneye çıktı. 1 992'de Londra Covent
Garden ve Milano La Scala
Operaları'ndaki ilk rollerini
gerçekleştirdi. Sanatçının 1 995/96
sezonunda hem kaydını yaptı�ı. hem
de sahnede yorumladı�ı operalar
arasında Poulenc'den Dialogues des
Carmelites (Toulouse), Werther
(Paris), Norma (Verona), Herodiade
(Toulouse), Cendrillion (Monte
Carlo) ve Rossini'nin Stabat Mater'i
ve Hamlet yer alıyor.
•

Marcello and Tarrini, realised che fırsr

Rome Opera), Taneredi (Pesaro,

recordings of Orlando Furioso, Carone

Schwerzingen, Bologna and Teacra alla

• Born in Marseille, Marcine Dupuy

in U rica and Morers by Vivaldi, Il

La Scala), Semiramide (La Fenice),

conservarory of che same ci ey. She won

Nascimenro di Aurora by Albinoni and

Casror and Pollux (Aix-en-Provence),

che "La Voix d'or Ninon Vallin" award

Rossini's Zelmira. Many of che grearesr

Poliuro (Ravenna), Moameno I I

in ı 97 3 and rwo years larer rhe

arrisrs, including Accardo, Raimondi,

( Pesaro a n d L a Scala), Guil laume Teli

'"Giacomo Lauri-Volpi" award. She

Ricciarelli, Domingo, Ughi , Rampal,

( Pesaro), I due Foscari (Nice Opera)

specialized in Bel-Caneo reperroire and

Gasdia, Horne and Galway have

and c reared c horeographies for many

won grear acclaim ar che opera houses

performed w i rh che ensemble. For

operas including Sainr-Saens' Samson

in Iraly, i ncluding of Bologna, Rome,

several years now I Salisri Yeneri have

er Dalila in Paris Opera, Les Danaides

Naptes and Pesaro. She made her

been working wirh Padua Ciry Council

in Nancy and Verona Operas, Arınide

operaric debur ar Lyon as '"Charlone" in

i n organising che Venero Fesrival.

in Versailles and Nice Operas, La

Werrher, which was fol lowed by her

Traviara i n Tearro La Fenice, Orfeo in

appearances in Nice, Toulouse,

Monre Carlo and Verona Operas. He

Bordeaux, Brussels and Genoa. She

LUCA VEGGETTI
• Scala Operası Bale Okulu'nda
e�itim gören Luca Veggetti, Ingiltere
(Londra Festival Balesi) ve ABD'de
(Pennsylvania Ballet ve Chicago Ballet)

srudied Classics ar che universiry and

has creared many original

performed in Rossini's The Siege of

c horeographies including Sarabande on

Corinrh and Bellini's Norma ar rhe

music by Bach for E lisaberh Maurin

Paris Opera. In ı 989 she was one of che

and Semiramide on music by Gluck for

performers ar che opening gala of che

che Tearro di Torino. He made che

Basrille Opera. In ı 990 she made her

1 93
debuc ac che Carnegie Hall in Gluck's
Arınide and chen a c che Mecropol ican
in New York. In 1 992 she appeared for
che fırsc cime ac Covenc Garden in
London and che Theauo alla Scala i n
Milan. During 1 995 /96 season she sang
and recorded Poulenc's Dialogues des
Carmelices (Toulouse), Wereher (Paris),
Norma (Verona), Heradiade (Toulouse),
Cendrillion (Monce Carlo), Rossi ni's
Scabac Macer and Hamlec.

WONJUNG KIM
Wonjung Kim, New York'taki
Juilliard Müzik Okulu'na girmeden
önce 1 987'de Seul'de ilk kez sahneye
çıktı. Daha sonra Aspen Lirik
Merkezi'ne katıldı ve Britten'ın The
Turn of the Screw operasında "Bayan
Jessel" rolünü canlandırdı. Avrupa'da
ilk kez Claudio Scimone ve 1 Solisti
Yeneti ile 1 99 1 'de Paris'de Garnier
Operası'nda sahneye çıktı; daha sonra
aynı şef yönetiminde Padova, Lizbon,
Meksiko ve Seul'de söyledi. 1 994
Noeli'nde Venedik'te San Marco'da
yapılan Haendel'in Mesih'ine solist
olarak katıldı. Bertoni'nin Orfeo
operasının Monte Carlo'da yapılan
dünya prömiyerinde Euridice rolünü
yorumladı.
•

• Wonjung Kim, before a[[ending che

Juil liard School of Music, made her

debuc in Seoul , Corea, in 1 98 7 . Lacer
she was a member of che Aspen Lyric
Cenue where she performed che role of
"Ms. Jessel" in Briccen's The Turn of
che Screw. She appeared for che fırsc
cime in Europe wich I Solisci Veneci,
conducced by Claudio Scimone, ac che
Opera Garnier in Paris in 1 99 1 and
chen sang in Padua, Lisboa, Mexico
Cicy and Seoul . She was a soloisc i n
Handel's Messiah, performed in Yenice
ac San Marco in Chriscmas 1 994. She
performed Euridice in Berconi ' s Orfeo
in ics world premiere ac che Monce
Carlo Opera.

ANNA CH IERIC H ETTI
Müzige piyanoyla başlayan ve
Milana'daki G. Verdi
Konservatuvarı'nda şan egitimi gören
Anna Chierichetti, 1 994'de üstün
başarıyla mezun oldu. Elio Battaglia ile
•

lied, Rodolfo Celletti ile ses teknigi ve
yorumu üzerine çalıştı; Elly Ameling'in
master sınıfına katıldı. 1 994'de
Uluslararası Soroptimist Bursu ile San
Remo'da yapılan 1. Lirik Festivali'nde
birinci oldu. 1 995'de As.Li.Co
yarışmasını kazanarak Haydn'ın L'lsola
Disabitata (lssız Ada), Donizetti'nin
Aşk l ksiri, Gluck'un Orfeo ve Euridice
operalarıyla, Pergolesi'nin Aziz
Giuseppe'nin Ölümü adlı eserinde rol
aldı.
• Anna Chieriche[[i scarced music

wich che piano and scudied singing ac
che G. Verdi Conservacoire in Milan,

graduacing wich honours in 1 994. She
scudied German Lieds wich Elio
Banaglia and vocal cechnic and
in cerprecacion w i ch Rodolfo Celle[[i.
She parcicipaced in che mascerclasses of
Elly Ameling. In 1 994 she won che
scholarship of Soropcimisc
Incernacional and che fırsc award ac che
1 sc Lyric Fescival in San Remo. She
won che As.Li.Co. compecicion in 1 995
and appeared in Hayd's L'Isola
Disabicaca, Donize[[i's l'Elisir d'Amore,
Gluck's Orfeo and Euridice and i n
Pergolesi's La Morc di San G iuseppe.

SAN G REGORIO MAGNO
ODA KOROSU
SAN G R E GORIO MAGNO
C H AM B E R CHOIR

1 908'de kurulan San Gregorio
Magno Oda Korosu'nun şefligini 1 978
itibaren M au ro Trombetta
yapmaktadır. Onun yönetiminde,
koronun zaten zengin olan repertuarı
1 8.yüzyıl operalarının katılmasıyla
daha da genişledi. Rossini'nin
"Aureliano in Palmira" operasının
yanısıra birçok eserin dünyada ilk
sahneleşini gerçekleştiren koronun
konser repertuarında Mozart, Verdi,
Cherubini ve Faure'nin Requiem'leri,
Carlf Orffun Carmina Burana'sı da
bulunmaktadır.
•

• San Gregorio Magno Chamber

Chorus was founded i n 1 908 and has
been conducced by Mauro Trombe[[a
since 1 978. Ics already wide repercoire
has been expanded by che addicion of
l 8ch cencury operas. The chorus has
sung world premieres of many works

i ncluding Rossini's "Aureliano i n
Palmira". Ics concerc repercoire i ncludes
che Requiems of Mozarc, Verdi,
Cherubi n i and Faure, as well as Cari
Orffs Car m i na Burana.

BERTONI VE O RFEO
1 8 Dramatik Kantat, dokuz
Oratoryo, 40'ı aşkın Psalm, 1 7 Ilahi,
87 Motet, pekçok dini eser yanında
50 Opera, Sinfonia'lar, klavsen ve org
Sonat'ları, Trio Sonat'lar, Kuartet'ler
gibi oda müzigi eserleri besteleyen
Ferdinando (Gasparo) Bertoni,
Brescia yakınındaki Solo'da dogmuş;
bu kentte Polaroli'den ders almış
sonra da Bologna'da G.B. Martini'nin
ögrencisi olmuş ve ilk bestelerini
onun yönetiminde yazmıştır.
Bologna'dan sonra Venedik'e giden ve
ilk komik operası "La Vedova
Accorta-Kurnaz Dul" orada, 1 745
Karnaval'ında sahnelenen Bertoni,
gördügü ilgi üzerine bir dizi opera
yazmış, bu arada Venedik'teki
"Ospedale degli lncurabile" (Tedavi
edilemeyenler yurdu) ve Maestro di
Cappella'sı oldugu Ospedale dei
Mendieanti (Dilenciler yurdu) için
koral eserler bestelemiştir. 27
Agustos 1 752'de San Marco
Katedrali'ne organist olduktan sonra
da Mendicanti'deki eski görevini
1 777'ye kadar sürdürmüştür. 1 785'de
Galuppi'nin yerine koro ve orkestra
şefi (Maestro di Cappella) olduktan
sonra iki kez - 1 778 ve 1 78 1 'deIngiltere'ye gitmiş, King's Theatre'da
komik operalarını sahnelemiş,
dönüşünde ünlü kastrat Gaspare
Pacchierotti ile Fransa kralı
huzurunda da konser vermiştir.
Çeşitli aryaları Covent Garden'daki
temsillerde bol bol kullanılan Bertoni,
sipariş üzerine de pekçok eser
bestelemiştir. Bunların en tanınmışı
da, 1 769'da lmparator ll. Joseph'in
Venedik'e gelişi onuruna Palazzo
Rezzonico'da, yedi solist ve kentin
dört kızlar yurdundan toplanan 1 1 O
kişilik kadınlar korosu ile seslendirilen
kantatı "L'isola reggia di Calipso"
olmuştu.
Ancak onun en ilgi çeken sahne eseri
1 776'da sahnelenen Orfeo oldu. Eser
1 776 ve 1 783'de iki kez yayınlandı;
!talya, Almanya ve Ingiltere'de çok
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kez oynandı. Bertoni, Venedikli
olmamasına karşın bu kentle
bütünleşmişti, kent soyuları ve halkı
ona büyük sevgi ve saygı
gösteriyordu. Karısının 1 795'de
ölümünden sonra, 1 797'de Venedik
Cumhuriyeti'ni n· yıkılı ş onu çok sarstı.
1 808'de -83 yaşında- San Marco'daki
görevlerinden affedilerek kentten
ayrılmasına izin verilen Bertoni, son
yıllarını kuzeyde, Garda gölü kıyısında
geçirdi ve orada öldü. Onun
otuzbeşinci operası olan Orfeo da
uzun süre unutuldu. Ancak opera
meraklıları bu operanın ünlü
bölümlerini, ikinci perdedeki, koro ile
arpın zarif eşliginde Orfeo'nun
-mitolojide çalgısıyla tüm yaratıkları
büyüleyen Orfeus'un- aryası "Chi mai
deii'Erebo" ve üçüncü perdede
Euridice'nin yüzüne bakması için
sevgilisine yalvaran aryası "Che fıero
momento"yu tanıyor, severek
dinliyorlardı. Hatta bu bölümler
Gluck'un ünlü operası -ilk kez
1 762'de Viyana'da sahnelenen
"Orfeus ve Euridice"nin içine
ekleniyor ve opera öyle oynanıyordu.
Çagımızın ünlü mezzo-sopranosu
Marilyn Horne da, bu gelenek olmuş
şekilde, Bertoni'nin aryalarını
Floransa'da söylemek istemiş,
engelienince temsilde rol almayı
reddetmişti. Bu olay çevrenin
dikkatini Bertoni üzerine çekti;
"Musica Viva" adlı derginin de konuya
geniş biçimde egilmesi ve Bertoni'nin
sanatını araştırmasıyla yogunluk
kazandı. Ünlü şef, 1 Solisti di Yeneti
(Venedik Solistleri) toplulugunun
kurucusu ve yöneticisi Claudio
Scimone Bertoni'nin Orfeo'sunu
yüzyılımızda ilk kez sahneleyen kişi
oluyor, 1 99 1 'de Padova'da, Veneto
Festival'inde çagdaş bir yorumla
müzikseverlere tekrar
kazandı rıyordu ...
Bertoni'nin Orfeo'sunun doguşu da
ilginçtir: Gluck'un "Orfeus ve
Euridice" operasının ilk temsilinde
oynayan ünlü kastrat şarkıcı Gaetano
Guadagni ( 1 725-92) bu eserdeki
kendi aryalarını, sesi için yetersiz
bulmuş, ustalıgını tam
sergileyemedigini söyleyerek yakın
arkadaşı Bertoni'den, aynı libretto
üzerine yeni bir opera yazmasını
istemişti. Haendel'in ilgisini çeken,

Londra'da Mesih ve Samson gibi
oratoryolarda, tüm kral ve
imparatorların huzurunda da
söyleyen, Büyük Friedrich'i hayran
bırakan, San Marco "Cavaliere"
ünvanı verilen Guadagni, aynı
zamanda çok iyi bir aktördü de ...
Ünlü Ingiliz gezgin müzik yazarı
Burney'e göre "Aktörlükte de
Avrupa'da eşi olmayan zarif ve soylu
bir görünüme sahip"ti. .. Gluck'un
daha önce degerlendirdigi libretto ise
bir ltalyan tüccarının oglu olan Ranieri
di Calzabigi'ye ( 1 7 1 4-95) aitti ve o da,
önce 1 750'de Paris'e giderek ünlü
librettist Pietro Matestasio'nun
( 1 698- 1 782) yazdıklarını incelemiş,
1 76 1 'de Viyana'ya yerleşmişti;
librettolarında "saf, insancıl"
unsurlara yer vermek istiyordu.
Viyana'da Gluck ile uzun süre birlikte
çalışarak Orfeus ve Euridice'nin
librettosunu hazırladı. Konu ise,
Romeo ve Jülyet kadar ünlü, mitolojik
bir aşk öyküsüydü: Orfeo, ölen ve
yeraltına götürülen sevgilisi Euridice'yi
tekrar hayata göndürmenin çarelerini
arar. Tanrı Zeus'tan gelen habere
göre, eger Orfeo oraya gidip
sevgilisinin yüzüne bakmaktan
kaçınırsa, Euridice yeniden dünyaya
dönecektir; ama Orfeo sevgilisinin
yakınmalarına dayanamaz... Bertoni,
Gluck'un Orfeo'sunu iyi tanıdıgı için
arkadaşı Guadagni'ye uzun süre
direnmiş, sonunda ondan ondört yıl
sonra yazdıgı bu ikinci Orfeo'nun
önsözünde, -Giuck'un yaptıgı gibi
librettist ile birlikte çalışmadıgını
özellikle vurgulamış, cesareti için özür
dilemiştir. Ancak sonuç çok başarılı
oldu: Gluck ile belirginleşen
paralelliklere karşın Bertoni'nin
operası tipik !talyan unsurları içeriyor,
yogun lirizmi ve tutkuyla örülü
dramatizmin çok iyi kaynaşması
sonucunda ortaya bir şaheser
çıkıyordu ...
O RF EO
1. PERDE
1. Sahne: Orfeo ve koro - Kısa bir
Sinfonia girişten sonra bir korulukta
Euridice'nin heykeli görünür. Orfeo,
lir çalgısı eşligindeki şarkılarıyla
canavarları ve zebanileri
sakinleştirmek koşuluyla yeraltına

inebilecektir. Çobanlar ve periler
şarkı ve danslarıyla, sürekli olarak
Euridice'nin adını tekrarlayan
Orfeo'nun korkusunu gidermeye
çalışır.
ll. Sahne: lmeneo ve Orfeo -Jupiter'in
habercisi lmeneo, yeraltından
ayrılmadan önce dönüp Euridice'ye
bakmaması koşuluyla, tekrar
sevgilisine kavuşacagını Orfeo'ya
söyler. Yalnız kalan Orfeo bir yandan
sevinirken, diger yandan Euridice'nin
yüzüne bakmamasını yanlış
yorumlamasından endişe duyar.
ll. PERDE
Koro ve Orfeo - Kokit nehrinin
karanlık sahiline ulaşan Orfeo, yolunu
kesmeye çalışan zebanilerle
canavarları sakinleştirmeyi başarır.
Cennetin güzelligine hayran olan
Orfeo'yu koro karşılar ve ona
Euridice'yi teslim eder. Orfeo ona hiç
bakmadan elini tutar ve dönüş için
hemen yola çıkarlar.
lll. PERDE
1. Sahne: Orfeo ve Euridice - Karanlık
bir magara, bir çeşit kayalık labirent.
Eşler nihayet bir aradadır ve Euridice
bu birleşmeden dolayı mutludur, ama
yavaş yavaş Orfeo'nun soguk
davranmasına şaşırır. Elini elinden
çeker. Eger Orfeo onu artık
sevmiyorsa, oradan neden ayrılsın ki?
Bu acıya dayanamayan Orfeo arkasını
döner ve Euridice'ye bakar. Euridice
Orfeo'nun önüne düşer ve ölür.
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ll. Sahne: lmeneo ve Orfeo - Orfeo
üzüntüden ne yapacagını şaşırır ama
tanrılar onlara acımıştır; lmeneo
araya girer ve Euridice'yi yeniden
yaşama döndürür. lmeneo'nun bir
işaretiyle sahne degişir.
lll. Sahne: Koro, lmeneo, Orfeo ve
Euridice - Orfeo ve Euridice Aşk
Tapınagı'na ulaşmıştır. Nihayet
birleşmişlerdir; çobanlarla perilerin
eşliginde mutluluklarını ve aşkın
ölümü yenmesini kutlarlar.

Elysian Fields, where he is welcomed
by rhe chorus who give h i m back
Euridice. Orfeo, wi rhour looki ng ar
her, rakes her hand and guides her on
the path back ro earrh.
ACT I I I
Scene I : Orfeo and Euridice - A clark
cavern, a sorr of rocky labyrinrh. The
couple is again rogether and E u ridice,
fırst enjoyes being rogether again but
l irtle by l ittle she starts ro worry about
rhe d isrant arrirude of Orfeo. She draws

ACT I

her hand. Why does he nor give her a

Scene 1: Orfeo and rhe Chorus - Afrer a

single glance) Does he no tonger love

shorr Sinfonia, rhe srarue of Eurid ice is

her) Orfeo, rouched by this suffering,

seen in a wood. Orfeo can go down ro

rurns and looks at her. Euri dice fal ls

Hades on rhe condirion rhar he

dead at his feer.

appeases rhe infernal demons with the

Scene Il: I meneo and Orfeo - Orfeo is

music of his Iy re and his son gs. The

desperare but Imeneo i ntervenes and

shepherds and nymphs, with thei r

brings Euridice back ro l i fe again.

songs and dances, try ro cal m rhe

Upon a sign by Imeneo rhe scenery

anxiery of Orfeo who repeats the name

changes.

of Euridice.

Scene I I I : Chorus, Imeneo, Orfeo and

Seene II: I meneo and Orfeo - I meneo,

reached the Temple of Love. Ar lasr

the messanger of Jupiter, tells Orfeo

Euridice - Orfeo and Euri dice have

that Euridice will be returned ro h i m

rogerher aga i n , rhey celebrare rheir

provided rhar h e will not rurn round ro

happiness and rhe vicrory of love over

look ar her before leaving rhe Hades.

dearh, surrounded by shepherds and

Orfeo, lefr alone, is overjoyed bur, in

nymphs, heroes and heroines.

the same time, worries that Euridice
misinrerprets his behaviour of not
looki ng ro her.
ACT II
Chorus and Orfeo - Arrived on rhe clark
banks of rhe ri ver Cocyre, Orfeo has
succeeded in calming down rhe furies
and rhe ghosrs who tempt ro block his
way. Orfeo is dazzled ro d iscover rhe
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Ki B B UTZ ÇAG DAŞ DAN S TOPLULUGU
KIBBUTZ CONTEMPORARY DANCE COMPANY
Kurucu ve sanat danışmanı: YEHUDITH ARNON,

founder and arriscic advisor

K I B BUTZ CONTEMPORARY
DANCE COM PANY

lsrail'in en önde gelen ve
uluslararası üne sahip dans
topluluklarından biri olan Kibbutz
Çagdaş Dans Toplulugu 1 970'1erde
kuruldu. Ülkenin büyük ve küçük
kentleriyle bölgesel yerleşim
merkezlerinde degişik yaş gruplarına
hitap eden gösteriler sunan topluluk,
ayrıca okullarda uyguladıgı özel
programlarla çocuklara çagdaş dansı
tanıtmada öncülük etti. Melbourn
Uluslararası Festivali'ne katılan lsrailli
ilk topluluk olmasının yanısıra
1 978'den beri Avrupa, ABD ve Uzak
Dogu'ya (Çin, Japonya, Kore ve
Tayland) turneler yaptı. Toplulugun
repertuarında yerel ve yabancı birçok
koreografın yapıtları bulunmakta ve
bu alanda genç yetenekleri de
desteklemektedir.
Toplulugun kurucusu ve sanat
danışmanı olan Yehudit Arnon,
Macaristan'da Kurt Joos'un bir
ögrencisiyle dans egitimi gördü. Daha
sonra lsrail'e yerleşti ve Londra'da
Çagdaş Dans Tiyatrosu ve Okulu ile
Rambert Kraliyet Balesi'nde ve
Brüksel'de Maurice Bejart'ın
okulunda çalışmalarını sürdürdü.
Ga'ton'da bir dans merkezinin
kurulmasıyla kibbutz hareketinde
dansın gelişmesine öncülük etti ve
daha sonra Kibbutz Çagdaş Dans
Toplulugu'nu kurdu.
Toplulugun sürekli koreografı ve
sanat yönetmeni olan Rami Be'er
dansa Yehudit Arnon ile başladı.
Askerlik görevinden önce Kibbutz
Dans Toplulugu Stüdyo'suna katıldı
ve dönüşünde devam etti. Jacob's
Pillow'dan aldıgı bursla ABD'ye gitti,
yurda dönüşünde hem dansçı, hem
de koreograf olarak Kibbutz Çagdaş
Dans Toplulugu'nda görev aldı.
Gertrud Kraus Koreografı
Yarışması'nda birinci oldu. lsrail'de
dansa yaptıgı katkılardan olayı Yair
•

MAKOMshehu
(Zaman Içinde bir Yer Someplace in T i me)
Müzik Music by: ALEX CLAUDE - Kolaj Collage
Koreografı, Sahne düzeni ve Işık Choreography, Design and Lighcing by: RAMI BE'ER
Giysi Coscumes by: Ll LAH HAZSANI - EFRAT RODED
28.6. (2 1 .30) - 29.6. ( 1 9.00) 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon
28.6. (9.30 pm) - 29.6. (7 .00 pm) 1 997, Acacürk Culcural Cencre, Grand Hall

1 99

Shapira Ödülü'nü aldı. Ayrıca yabancı
dans toplulukları için de koreografiler
yapmaktadır.

(USA) and on his returo to Israel, he start
to work with the KCDC as a dancer and
choreographer. He won the fırsr prize i n
the Gerrrud Kraus Choreographic

• The Kibburz Contemporary Dance

Competition and received the Yair

Company, which is one of the faremost

Shapira Award for his conrriburion to

dance companies of Isreal wirh an

dance in lsrael. He alsa produces

international repurarion, was formed in

choreographies for foreign companies.

the 1 970s. The company performs i n
large and smail towns and regional
centres throughout l srael ro specrators
of all ages and has been a pioneer in
introducing chi ldren to modern dance
with i rs special programmes for schools.
Ir was the fı rsr Israeli company to rake
part in the Melbourne In ternational
Festival and has toured in Europe, USA
and the Far East (Ch ina, ]apan, Korea
and Thailand) si nce 1 978. Irs wide
repertoire i ncludes works by borh local
and foreign choreographers and
encourages new ralents in this field.
Yehud ir Arnon , the founder and
artisric advisor of the company, srudied
w ith a disciple of Kurt Joos i n
Hungary. She larer emigrared t o Israel
and continued her studies in London ar
the Contemporary Dance Thearre &

School, Maurice Bejart's school i n

Brussels and the Royal Baller Ramberr.
She pioneered dance in the Ki bburz
mavement by esrablishing a dance
centre on Ga'aron and shorrly
afrerwards founded the K i bburz
Contemporary Dance Company.
Rami Be'er, the arrisric director and
resident choreographer of the Kibburz
Contemporary Dance Company, began
learni ng dance wirh Yehudir Arnon. He
joined the Kibburz Dance Company
Warkshop before his army canscriptian
and rerurned to it on his release. He
received a scholarship to Jacob's Pillow

MAKOMshehu
Dalia Baramou MAKOMshehu'yu
tanıtan yazısında şöyle diyor:
"Gerçeklikten elde edilen malzerneye
dayalı parçalardan meydana gelen bir
kolaj olarak biçimlendirilen
MAKOMshehu, izleyiciyi kendi hayal
gücünü kullanarak resmi
tamamlamaya ve kendi yorumunu
getirmeye zorlar.
Gerek sinema dili, gerekse baş
döndürücü ritm, "rastgele düşünce"
kadar olmasa da, yapmanın ve yok
etmenin mümkün ve kolay oldugu,
video kliplerde ve bilgisayar
oyunlarında geçerli olan jargonu akla
getirmektedir. Rami Be'er'in
koreagrafisi dans unsurlarına birçok
aracı katmakta ve onlara harekete
eşdegerde bir anlam yüklemektedir.
Dansçılar sahne dekorunun üzerine
tırmanmakta, içine girmekte ve
böylece dekor, sadece dans için bir
arka plan oluşturmakla kalmayıp,
yapılandırma ve yaratma düşüncesinin
ayrılmaz bir parçası haline
gelmektedir. Modüler bloklar, grubun
hareketiyle çogalan ve sürekli
güçlenen bir aksesuar görevini
görürken, dekoru oluşturan metal
borular kolaylıkla biraraya
getirilebilmekte ve ayrılabilmektedir.
Etkili ışık efektleri ise sahnenin geniş
alanının varlıgını vurgulamaktadır. Bu
ögeler, müzikal kolaj ve giysi gibi
diger ögelerle birlikte MAKOMshehu
dansını gerçek bir deneyim ve
modern sanat dünyasından
temellenen disiplinlerarası bir olaya
dönüştürmektedir.
MAKOMshehu adı, yaratma süreci
boyunca degişmez bir özellik olan
karmaşık ilişki düşüncesini
uyandırmaktadır. Bu, bir yandan
tanımlanmış ve gerçek bir mekan
olabilecekken, diger yandan
degasında evrensel özellikleri
barındıran "herhangi bir yer" olabilir.
•

Belirli bir yeri ve toplumu
gözlemleyerek, insan toplumunun
bulundugu herhangi bir yerdeki veya
her yerdeki tipik özelliklerini
belirlemek mümkündür. Grup bilinci
ve etnik davranışlar gibi sabit
özelliklerle bezenmiş olan bireyin bu
karakteristik degerleri; dine, ulusal
kimlige, politik partilere ilişkin
oluşumları besleyen temel
kaynaklardır. Bu sanat yapıtında
mercekler, bir yanda dönüşümlü bir
biçimde birey ve toplum üzerinde
odaklanırken, buna eşzamanlı olarak
mekan bir bütünlük içersinde hem
mikro, hem de makro düzeyde
algılanmaktadır. Bu yaratı izleyiciye
birey ve toplum arasındaki, bir
yandan gelişme ve yapılandırma, diger
yandan da reddetme ve iyimserlik
arasında yer alan yok etme ve düş
kırıklıgı baglamında yüzleştirmeler
sunmaktadır.
Bu dans, soyut sembolizm sınırları
içindeki mesajını vermek için yeniden
yapılandırma tarzındaki dekor
tasarımının kullanıldıgı ve hareketin
açık alan için düzenlendigi 1 930'1u
yılların modern dilini kullanıyor.
Ancak yaratıcının bakış açısından bu,
oldukça çagdaş bir yaratıdır. Yapıtın
genel görünüşü, 20. yüzyılın ikinci
yarısından beri dünya savaşları
sırasındaki yıkım ile lsrail'deki
bitmeyen ulusal anlaşmazlıgın arka
planını, insanlıgın ayrılmaz bir parçası
haline gelen sınırlılıgı ve
hoşnutsuzlugu büyük ölçüde de
kanıtlamaktadır..."
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S l N l R S l Z : i STA N B U L - B E R L i N K Ü L T Ü R B U L U Ş M A LA R I
G H E N Z E N LO S : B E R LI N I N İ ST A N B l ' L - A

Cl I J:IT H A L E N C O l ' N T E H

"Istanbul'da Berlin" etkinlikleri. Berlin Kiiltiir Etkinlikleri ve Yiinetim Ltd. Şti. Goethe lmtitut-istanbul ve
istanbul Kiiltiir ve Sanal Vakfr tarafından ortaklaıa gelijlirilmij ve ger{eklejtirilmijlir.
The "Berlin in istanbul" project hm been developed and produced by Beriiner Krdturveramtaltunf!.s-GmbH.
Goethe lmtitut-lstanbul and the Istanbul Foundation for Culture and Arts.

B E RLi N Li ÇAG DAŞ B ESTEC i LE R
(Söyleşi v e Konser)

BERLINER CONTEMPORARY COMPüSERS
(Panel and Concert)
Söyleşiyi yöneten: FRANK HILBERG,

moderacor

BERLIN YENI MÜZIK ODA TOPLULUC'iU
KAMME R E NSEMBLE N E U E MUSIK BERLIN

ROLAND KLUTTIG, şef conduccor
Tanıtılacak bestetiler Composers to be inuoduced:
WALTER ZIMMERMANN, PETER ABLINGER, GEORG KATZER

WALTER ZIMM ERMANN
Walter Zimmermann 1 949'da
Schwabach'ta do�du. Werner Heider
ile kompozisyon e�itimi gördü. Bir
süre Nürnberg'de Ars Nova
Toplulu�u'nda piyanist olarak çalıştı;
daha sonra Utrecht Sonoloji
Enstitüsü ve Amsterdam Jaap-Kunst
etnoloji merkezinde ö�retim gördü.
1 974'de ABD'ye gitti ve 32 Amerikalı
bestetiyle röportaj yaptı ve bunları
1 977'de yayınladı; aynı yıl Beginner
Studio'yu açtı. 1 980'de Köln Kenti
Teşvik Ödülü ile 1 98 1 'de
Mönchengladbach Ensemblia'da
Birincilik Ödülü'nü aldı. Darmstadt
yaz kurslarında doçentlik ve Liege
Konservatuvarı'nda ö�retmenlik
yaptı. 1 987'de Roma Villa Massimo
bursunu, 1 990'da da Körler adlı
statik dramasıyla ltalya Ödülü'nü
kazandı. 1 992'de Stefan Schadler ile
John Cage'in 80. do�um günü için
Anarchic Harmony festivalini
düzenledi. 1 993'den beri Berlin Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu'nda armoni
profesörüdür.
•

• Born in 1 949 i n Schwabach, Walrer

Z i mmermann studied composi tion with

lsabel Mundry ( 1 963)
Aynadaki Resimler Spiegel B i lder
Erhard Grosskopf ( 1 934)
Bahar Müzi�i 1 Lenzmusik 1
Georg Katzer ( 1 93 5 )
Kadans Yerleştirimleri Kadenzierte lnterjekrionen

Ara lntermission
Walter Zimmermann ( 1 949)
Distentio
Peter Ablinger ( 1 95 9)
Başlıksız 1 1 4 Çalgıcı Ohne Tire! 1 14 Insrrumentalisren

1 .7. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Aziz Nesi n Sahnesi, 1 9.00
Atatürk Cultural Cenrre, Aziz Nesin Stage, 7 .00 pm

Werner Heider and worked for a time as
pianist w i rh the Ars Nova Ensemble i n
Nürnberg. later he studied ar the
l nsritur für Sonologie i n Utrechr and
Ethnological Centre Jaap-Kunsr i n
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Amsrerdam. In 1 974 he visired the USA

(Vienna). Unril 1 990 he raugh r ar the

and inrerviewed 32 American

Musikschule Kreuzberg. In 1 988 he

composers, publishing the results in

founded the Ensemble Zwischenröne

1 97 7 , and the same year he opened the

and unril 1 992 he was the director of

Beginner Studio. In 1 980 he won the

the Klangwerksratt Festival. In 1 993 he

1 ncencive A ward of the Ci ty of Cologne

worked as guesr reacher ar the

and the fırst prize ar the

Musikhochschule Graz and has been

Mönchengladbach Ensemblia in 1 98 1 .

guest conductor of the Klangforum

He worked as assistant professor i n the

Wien and the Ensemble der Insel Musik

Darmstadr summer courses and raught

Berlin. He lives i n Berlin as a free lance

ar the Liege Conservatoire. In 1 987 he

arrisr.

won the Villa Massimo Scholarship in
Rome and in 1 990 he received the l raly
Award for his sraric drama The Blinds.
In 1 992 he organİsed the Anarchic
Harmony Festival for rhe 80th birrhday
of John Cage w i th Srefan Schiidler. Si nce
1 993 he has been Professor of Harmony
ar rhe Hochschule der Künsre, Berl i n .

PETER ABLI NGER
• Peter Ablinger 1 959'da
Avusturya'da Schwanenstadt'ta dogdu.
Önce grafik ögrenimi gördü, caz
piyanosu çaldı ve daha sonra Graz'da
Gösta Neuwirth ve Viyana'da Roman

Haubenstock-Ramati ile kompozisyon
egitimi gördü. 1 990'a kadar Kreuzberg
Müzik Okulu'nda ders verdi. 1 988'de
Zwischentöne toplulugunu kurdu.
1 992'ye kadar Klangwerkstatt
Festivali'ni yönetti. 1 993'de Graz
Müzik Yüksek Okulu'nda konuk
ögretmenlik ve Viyana Klangforum ile
Berlin Ensemble der lnsel Musik'te
konuk şef olarak görev yaptı. Bagımsız
sanatçı olarak Berlin'de yaşamaktadır.

GEORG KATZER
Georg Katzer 1 935'de Silezya'da
Habelschwerdt'te dogdu, Dogu Berlin
ve Prag'da kompozisyon ve piyano
egitimi gördü; Güzel Sanatlar
Akademisi'nde Hanns Eisler'in master
ögrencisi oldu ve 1 978'de aynı
akademiye üye seçildi. 1 986'da
Deneysel Müzik (elektro-akustik)
Stüdyosu'nu kurdu ve halen bu
stüdyonun sanat yönetmenidir.
1 980'de Dogu Berlin Güzel Sanatlar
Akademisi'ne kompozisyon
ögretmeni olarak atandı. 1 963'den
beri Berlin'de yaşayan Katzer, Dogu
ve Batı Almanya, Fransa, lsviçre ve
ABD'de kompozisyon ödülleri
kazandı. 1 980'de Michigan Eyalet
Üniversitesi'nde konuk profesörlük
yaptı. Berlin Brandenburg ve Leipzig
akademileri üyesi olan Katzer'in
besteleri arasında orkestra eserleri,
konçertolar, oda müzikleri, üç opera
ve iki bale bulunmaktadır. Ayrıca
elektro-akustik müzik, multi-medya
projeleri ve dogaçlama müzik
çalışmaları yapmaktadır.
•

• Born in 1 9 3 5 in Habelschwerdt,

Si lesia, Georg Karzer srudied piano and
composi rion in East Berli n and Prague,
and larer he became a masters srudenr
of Hanns Eisler ar the Akademie der
Künsre, where he was appointed a
member in 1 97 8 . I n 1 986 he founded
the Experimental Music (electro
acoustics) Studio of which he is stili the
art d i rector. In 1 980 he was appointed

Ausrria, Peter Abli nger srudied graphics

the Berli n B randenburg and Leipzig
Academies and his composirions
include orchesrral works, concerros,
chamber music, three operas and rwo
ballers. He also works in the field of
elecrro-acousric music, multi-media
projeers and musical i mprovisation.

BERLIN YENI MÜZIK
O DA TOPLULUGU
KAMMERENSEMBLE
NEDE M USIK B E RLIN

Berlin Yeni Müzik Oda Toplulugu,
Berlin Hanns Eisler Müzik Yüksek
Okulu'nun mezunları tarafından 1 987
yılında kuruldugundan beri
müziksevedere çagdaş eserler
sunmaktadır. Juliane Klein, Helmut
Oehring ve Stephan Winkler gibi
genç bestecilerle yapılan çalışmaların
bu toplulugun kurulmasında önemli
bir etken olmasının nedeni, bu
bestecilerin toplulugun içinde yer alan
müzisyenlerle aynı kuşaktan
olmasından kaynaklanmaktadır.
Toplulugun başarısı, üzerinde çok
düşünülmüş program seçimi ve
konser mekanlarının seyirci için çekici
hale getirilmesi üzerine kurulmuştur.
Köln Müzik Trianeli, Berlin Bienali,
Yeni Oda Müzigi için Wittener
Günleri gibi önemli müzik etkinlerine
davet edilen toplugunun şu andaki şefi
Roland Kluttig'tir.
•

Professor of Composirion ar the
Since 1 963 he has been living i n Berl i n

• Kammerensemble Neue Musik

a n d has won many composirion awards

the graduates of the Musikhochschule

Akademie der Künsre i n East Berl i n .
• Born in 1 959 in Schwanensradr,

University in 1 980. He is a member of

Berl i n , which was founded i n 1987 by

and played jazz piano, and larer srudied

in East and W esr Germany, France,

Hanns Eisler Berl i n , is known for i ts

composirion wirh Gösra Neuwirrh

Swi rzerland and the USA. He was guesr

i nterpretation of conremporary works.

(Graz) and Roman Haubensrock-Ramati

professor ar the M ichigan Srare

The collaboration wirh young
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compasers such as Juliane Klein,
Helmut Oehring and Stephan Winkler,
who are fro m the same generatian as

uyumlu olarak- ama her defasında
kendi zamanı içinde kalan fikirleri
sergiler.

operasyonlarla armonik
toplanmalarda sürprizler
oluşturacaktır.

Grosskopf: Lenzmusik 1

Katzer: Kadenzierte lnterjektionen

Berlin'de tıp, matematik, kilise
müzigi gibi dalları deneyen, sonunda
Ernst Pepping ve Boris Blacher gibi
iki ünlü ögretmenden kompozisyon
dersleri alan ve konservatuvarda iki
yıl doçent olarak görev yapan Erhard
G rosskopf, 1 966'dan beri bagımsız
çalışmaktadır. Daha çok Raummusik
(space music-müzikçilerin bestenin
özü olarak kabul edilmesi ve onların
degişik, uzak yerlerde yerleşimi ile
ulaşılan yorumdaki modern müzik
türü) ile ilgilenen ve Berlin Filarmoni
Orkestrası için ilk kez 1 97 1 'de böyle
bir eser yazan G rosskopf,
bestelerinde genellikle -kendi
geliştirdili ve "Loops" adını verdigi,
bir dizi şeklinde sürekli karşıt
figürler oluşturan melodik formüller
yöntemini degerlendirmektedir.
Grosskopf, klarnet, keman ve piyano
için besteledili Lenzmusik'lerde Bahar Müzikleri'nde- ise Alman şair
Georg Büchner'in ( 1 8 1 3- 1 83 7) Lenz
(Bahar) isimli uzun öyküsü ile canlı
komedisi "Leonce ile Lena"yı bir
çıkış noktası olarak kabul etmiştir.
Özellikle "Danton'un Ölümü" ve
"Woyzeck" isimli eserleriyle tanınan,
devrimci fikirleri nedeniyle
Almanya'dan kaçmak zorunda kalan
Büchner'den esinlenen
G rosskopfun, Lenzmusik adıyla
yazdıgı beş müzikte de ortak bir
zaman ve armonik toplanmalar
vardır. Bu beş müzigin herbiri, zaman
orantılarının yedi grubundan ve yedi
tiz ton dizisinden seçilmiştir ve bu
her varyantın, digeri ile bir ilişkisi
bulunur. Böylece bir gelişimin
unsurları, temas noktaları, özel
durumlarla birleşen armonik
oluşumların hepsi, bir formülle
önceden hesaplanamaz şekildedir.
Buna karşın gelişimin safhalarında,
sonuç ve formül eşitlenir. Aynı
zaman orantılarının toplanmasıyla
meydana gelen Kaos durumları, eger
bir buluşuma noktası varolursa,
degerierini degiştirecek ve sisteme
yeni titreşimler, ya da sallanırnlar
getirecek; ya da rastlantısal

Silezya'da dogan, Dogu Berlin ve
Prag'ta piyano ve Rudolf Wagner
Regeny ( 1 903- 1 969) ile kompozisyon
ögrenimi yapan, sonra da Hanns
Eisler'in master sınıfında okuyan
Georg Katzer, 1 986' da Elektroakustik
çalışmaların gerçekleştirildigi
Deneysel Stüdyo'yu kurmuştur.
Orkestra eserleri, konçertolar, üç
opera, iki bale müzigi ve çeşitli oda
müzigi besteleri yazan Katzer,
elektronik müzik, multimedya
projeleri ve anında yapılan
dogaçlamalarla Live-Eiektronik
alanında da çalışmaktadır.
Her türde eserler yazan, ancak
bunlarda mutlaka belirli bir konuya,
bir öyküye yer veren Katzer, 1 996'da
altosaksafon, trompet, trombon,
elektro gitar, kontrabas ve
vurmaçalgılar için yazdıgı Kadenzierte
lnterjektionen (Kadans
Yerleştirimleri) adlı eserinde, Alman
filozof Georg Wilhelm Friedrich
Hegel'in ( 1 770- 1 83 1 ) bir cümlesinden
esinlenmiştir. En çok ilgi duydugu şey,
bir dini, ya da insan ruhunu ortaya
çıkarmak. insanın tarihsel yaşamını,
varlıgını anlatabilecek kavramları
ortaya koyarak işlernek olan Hegel'in,
"Müzigin ham maddesi haykırıştır"
sözü üzerine kurulan eserini Katzer,
şöyle tanımlıyor: " 'Ancak bu haykırış
ehlileştirildikten, içine kadanslar
yerleştirildikten sonra müzik olarak
deger kazanabilir' diyen Hegel, çagının
egemen olan estetik anlayışına sadık
kalarak. müzikte duyguların
yansıtılmasını öngörmüştür. Benim
bugünkü müzik anlayışıma göre ise,
duygusallık ancak birçok unsurdan bir
tanesidir; hareketi tanımlayan
motorik unsuru severek kullanmak.
kombinasyonlardan zevk almak. renk
ve yapıyı sevgiyle degerlendirmek de
aynı derecede önemlidir. Benim bu
parçalarımda tüm bu unsurlardan
izler vardır. Eger Hegel'in metni bize
çok uzak kalmışsa, müzikçiler
Göthe'nin Faust adlı şaheserinden,
Faust'un felsefi çalışmaların boşlugu
üzerine yakınmasını belirleyen bir

the members of the ensemble, had an
i mportant impact on the formatian of
the ensemble. The success of the group
lies i n the choice of programmes as
well as attractive concert venues. The
ensemble has performed in many
contemporary music event such as the
Triennial Köln, the Biennial Berlin and
the Wi ttener Tagen. The present
conductor of the ensemble is Roland
Kluttig.

Mundry: Spigel Bilder

Berlin Güzel Sanatlar
Akademisi'ndeki kompozisyon
ögreniminden sonra Teknik
Üniversite'de elektronik müzik
üzerine de çalışan, aynı zamanda
müzik teorisi, sanat tarihi ve felsefe
okuyan, 1 996'dan beri Frankfurt
Yüksek Müzik Okulu'nda bestecilik
ve kompozisyon profesörü olan
lsabel Mundry, çizgisel gelişmelere
dayanmayan ses biçimleriyle
ilgilenmekte, bestelerini çizgilerin
parçalanmasıyla oluşan bir doku
içinde birbirinden uzaklaşan, sonra
tekrar birleşen motifler şeklinde
gerçekleştirmektedir. Mundry,
Spiegel Bilder adlı eserinde hayali bir
diyalogu canlandırmak istemiştir. Bir
magaza camekanında tersine okunan
yazılar gibi simetrik olan ve bir
seraba benzeyen "Spiegel Bilder"
(Aynadaki Resimler), birbiriyle
oynaşarak her seferinde çalgılardan
birine tepki (reaksiyon) göstererek
kendi stilinde -önce soyut, başka kez
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başlıkla kendilerini ifade edebilirler:
' ... ve ben yine de eskisi kadar
zekiyim' ".

St. Augustin; bu kez düşünceleri ile
Zimmermann'da, günümüz müziginde
yansımaktadır. Zimmermann eserin
bölümlerini şöyle açıklıyor: "Eserin
merkezi yine de Augustinus'un bir
Zimmermann: Distentio
--------i düşüncesi üzerine gerçekleşen
Töpferscheibe (Çömlekçi Çarkı)
Kompozisyon ögrenimini Werner
başlıgını taşıyan 3. Bölümdür; bu ve
Heider'in yanında tamamladıktan
diger bölümler şu anlamları yansıtır:
sonra iki yıl Nürnberg Ars Nova
1 - Yaşamım bir gerilimdir; 2-... benim
toplulugunda piyanist olarak çalışan
eylemim olan yaşam
Walter Zimmermann, 1 993'ten beri
parçalanmaktadır; 3- Çömlekçinin
Berlin Güzel Sanatlar Yüksek
çarkı döndügünde gögün tüm ışıkları
Okulu'nda kompozisyon profesörü
bunu kutlarsa, çömlekçinin çarkının
olarak görev yapmaktadır.
Zimmermann eserlerindeki "kosmos" hareketlerini ölçebilecek bir
zamanımız olmayacak mı? Dönüşlerini
gerilimini, her zaman çok az sayıda
unsurla saglar. Bu düzende, Amerikan eşit aralıklarla tamamladıgını acaba
söyleyemez miyiz, ya da bazen daha
müziginin, Morton Feldman'ın
degişkenlikle yansıyışı yanında, Sokrat agır, bazen daha hızlı döndügünde,
dönüş süreleri de bir uzun, bir kısa
öncesi antik çag filozoflarının
mıdır? 4- Düzenini tanımadıgım bir
düşünceleri de kaynak oluşturur:
Onun 1 992'de besteledigi ve - seriel
zamanın içinde tümüyle yükseldim.
elektronik müzik ile avant-garde
�-------�
(öncü) müzigin teorik, estetik ve
Ablinger: Ohne Titel 1
felsefi problemiemleri ile yakından
1 4 lnstrumentalisten
ilgilenen- müzik yazarı Heinz Klaus
1-------1
Avusturyalı Peter Ablinger grafik
Metzger'e ithaf ettigi "Distentio" adlı
eseri, Über die Zeit (Zaman Üstüne)
ögreniminden sonra, caz piyanosu
çalmış, 1 979'dan sonra da Graz'da
adlı dizisinin üçüncü parçasıdır.
Latince tansiyon, gerilim gibi anlamları Gösta Neuwirth ile, Viyana'da Roman
da olan Distentio'da, Latin Kilisesi'nin
Haubenstock-Ramati ile kompozisyon
en tanınmış azizlerinden ve 1 O kadar
çalışmış, 1 982'de Berlin'e
eser yazan Aurelius Augustinus'un
yerleşmiştir. 1 990'a kadar Kreuzberg
fikirlerinden esinlenilmiştir. 354'te
Müzik Okulu'nda ders veren, 1 988'de
Afrika'da dogan 430'da Kartaca'da,
Zwischentöne (ara sesler) adlı
Vandallar kenti kuşattıgında ölen
toplulugu kuran, 1 992'ye kadar
Augustinus, 400 yıllarında yazdıgı
Klangwerkstatt (Tını Atölyesi)
Confessiones (ltiraflar) adlı eserinde,
festivalinden sorumlu olan, Graz
Çiçero'nun bir eserini okuduktan
Müzik Yüksek Okulu'nda konuk
sonraki düşüncelerini anlatır: Bu
profesör olarak görev yapan
aleme ait tüm şeylerin kendisine
Ablinger, Viyana Klangforum (Tını
bayagı, sıradan görünmeye başladıgını, Forumu) ve Berlin Ensemble der lnsel
ölmez bilgelik için inanılmaz bir aşk ve Musik (Ada Müzigi) topluluklarını da
ateşli bir tutku duydugunu belirten
yönetmiştir. Müziginde basit ve
Augustinus, ondan aldıgı ilhamla
karmaşık unsurları birlikte kullanan
kendisinde uyanan yüce duyguları
Ablinger'in içiçe örülü güç ritmleri,
yagmur damlalarının düzensiz yagışı
çözümler. Orada, pişmanlıklarının,
ümitlerinin, gerçegi bulmak için
gibi, bazen dogal bir oluşum
çektigi şüphe ile oluşan acıların derin
görüntüsü yansıtır...
bir psikanalizini yapar...
Ablinger'in bu programda çalınacak
Zimmermann da bu eserin 1 1 .
eserinin dört önemli özelligi vardır:
bölümünde geçen Distentio teriminin
Ilkönce, tüm bestedeki oktavlarda,
dört anlamsal yönünü -beş bölümlü
Ritmik unsurlarda, renk bölgelerinde,
olan- eserinin dört bölümünde
tonlama ve vurgulamalarda yalnızca Si
degerlendirmiştir. Böylece yüzyıllar
notası kullanılmıştır. Ikinci olarak
önce Boticelli'nin süslemelerinde, Fra
çeşitli çabuk vurgulamalı bölgelerde,
Angelice'nun fresklerinde, Tintoretto
tını tabakaları 24'e kadar ulaşan sayıda
ve Van Dyck'ın tablolarında yaşatılan
ve aynı anda gerçekleşebilmektedir.

Üçüncüsü, bestenin ilk kısmı, ortası
ve sonu genel suslarla işaretlenmiştir.
Bu işaretli bölgenin çevresi de tek tek
notalar veya -ortada- ses grupları ile
işlenmiştir. Dördüncüsü, beste klasik
bir davranıştan yola çıkan bitmiş bir
müzik tablosunun sembolik
yansımasını andırır ve bu ancak en
sonda, flüt-piyano-kemanın ortak Do
Do diyez aralıgı ile çözümlenir".
Stefan Amzoll'un bu açıklamasından
sonra, Peter Ablinger'in eseri
hakkındaki notları ise şöyle:
si notası si degildir
aynı anda
görünürdeki gerçek tekrarlanır
ve kendi kendini degiştirir
biz onu farketmeden
çünkü biz de onunla degişiriz
şimşek
gerçekteki çatlak
zaman içinde iledemez
şimşegi tekrarlayamazinsan onu görüneeye dek
aralardan süzülür
aralardan içeri girer
şimdi, şimdi degildir
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Cl ' LTl ' H A L E N CO I ' N T I: H

BERLi N Li ÇAG DAŞ BESTECiLER
(Söyleşi v e Konser)

BERLINER CONTEMPORARY COMPüSERS
(Panel and Concert)
Söyleşiyi yöneten: FRANK HILBERG,

moderaror

BERLIN YENI MÜZIK ODA TOPLULUCiU
KAMMER E NSEMBLE N E U E MUSIK BERLI N

ROLAND KLUTTIG, şef conductor
Tanıtılacak besteciler Compasers ro be incroduced:
JULIANE KLEIN, ERHARD GROSSKOPF,
DIETER SCHNEBEL, SVEN AKE JOHANSSON
Erhard Grosskopf ( 1 934)
Bahar Müzigi 5 Lenzmusik 5
G eorg Katzer ( 1 93 5)
Yaylı Çalgılar Beşiisi "Strahlung/Brechung" String Quincet
lsabel Mundry ( 1 963):
Nereden geliyoruz - Neyiz - Nereye gidiyoruz
D'oi:ı Venons Nous - Que Sommes Nous - Oi:ı Allons Nous

Ara I n cermission
Dieter Schnebel ( 1 930)
Sisyphos
J uliane Klein ( 1 960)
Beş Margerit Fünf Margeriten

2.7. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Aziz Nesin Sahnesi, 1 9.00
Atatürk Cultural Cencre, Aziz Nesin Stage, 7 .00 pm

J ULIANE KLEIN
• Juliane Klein 1 960'da Berlin'de
dogdu ve aynı kentteki Hanns Eisler
Müzik Yüksek Okulu'nun özel
kısmında klarnet, piyano ve
kompozisyon ögrenimi gördü. Daha
sonra L. Walter ile kompozisyon, H.
Nagel ile piyano çalıştı. 1 989-92
arasında aynı okulda ögretim görevlisi
oldu. Gera yaz kurslarına katıldı ve
elektro-akustik alanında çalışmalar
yaptı. 1 987'de Thomas Buns ile Berlin
Yeni Müzik Oda Toplulugu'nu kurdu
ve sanat danışmanlıgını üstlendi. 1 990
ve 1 992'de Darmstadt yaz kurslarına
katıldıktan sonra Helmut Lachermann
ile kompozisyon egitimini sürdürdü.
1 994'de Kültür Vakfı'ndan burs aldı
ve 1 996'de Çagdaş Müzik Dernegi
tarafından Yeni Kuşak Forumu'na
Ensemble Modern ile davet
edildi. l 997'de Paris Cite des Arts
bursunu kazandı.
• Born i n 1 960 i n Berl i n , J u l iane
K le i n studied clarinet, piano and

compos i tion i n the special branch of
the Hochschule für M u s i k Hanns E i sler
in Berl i n . Later she studied
compos i cion with L . W alter and piano
w i t h H . Nagel , and from 1 989 to 1 992
she was employed as m e m ber of the
teac h i n g fac u l ty i n the same school .
She par r i c i paced in the Gera s u m mer
courses and worked in the field of
elecrro-acoustics. In 1 987 she joi ned
w i t h Thomas B u ns in founding che
Kam merensemble Neue Musik Ber l i n
a n d became i cs arriscic advisor. I n 1 990
and 1 992 she par r i c i paced in che
Darmscadc s u m mer courses and
concin ued her compos i cion studies w i c h
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Helmut Lachermann. In 1 994 she

• Born in 1 93 4 i n Berl i n , E rhard

received a scholarship from the Stiftung

Grosskopf fırst swdied medicine,

Kulwrfonds and in 1 996 she was

mathematics and church music. He

invired rogerher with the Ensemble

later en rered the Berl in Conservaroire

Modern ro the New Generatian Forum

ro study composition with Ernst

by the Conremporary Music Association.

Pepping and Boris Blacher, and worked

In 1 997 she has received a scholarship

for rwo years as assisranr professor i n

for the C i n� des Ares in Paris.

the same conservaroire for rwo years.
He won the scholarship of the V illa

ERHARD G ROSSKOPF
Erhard Grosskopf 1 934'de
Berlin'de dogdu. Tıp, matematik ve
kilise müzigi ögrenimine başladıktan
sonra Ernst Pepping ve Boris Blacher
ile Berlin Konservatuvarı'nda
kompozisyon egitimi gördü; aynı
kurumda iki yıl doçentlik yaptı. 19661 967 ve 1 977'de Roma'da Villa

•

Massimo Alman Akademisi bursunu
kazandı. 1 97 1 Berlin Filarmonisi ve
Berlin Filarmoni Orkestrası için ilk
bestesini yaptı, 1 972'de ltalya
Ödülü'nü aldı; 1 978'de Berlin'de lnsel
Musik konser serisini başlattı ve o
günden beri de yöneticiligini
yapmaktadır. 1 982'den itibaren
Darmstadt Yeni Müzik uluslararası yaz
kurslarına davet edildi. 1 987'de Berlin
Deutsche Oper'de Lichtknall (Işık
Patlaması) balesi sahnelendi. 1 993'de
"Zeit der Windstille" adlı senfonisi ilk
kez seslendirildi ve eser, Yeni Müzik
Dernegi (IGNM) uluslararası jürisi
tarafından " 1 995 Dünya Müzik
Günleri" için seçildi. 1 994'den beri de
Berlin'de yaşamaktadır ve Güzel
Sanatlar Akademisi üyesidir.

Massimo, Rame, i n 1966-67 and 1 97 7 .
I n 1 97 1 h e composed h i s fırst work for
the Berlin Philharmonie and the Berlin
Philharmonic Orchescra. He won the
Prix Iralia in 1 97 2 and in 1 97 8 he
iniciared the I nsel Musik concerr series
in Berl in, of which he conrinues ro be

clergyman and taught religion i n

the direcror. Since 1 982 he has been

schools. He was professor of

invited ro the I n cernational New M usic

experimencal music and music theory i n

summer courses in Darmsrad c . His

Berlin from 1 97 6 r o 1 99 5 . Since 1 95 3

baller piece Li ch tk nail was performed

h e has wrinen anides on composition

at the Deursche Opern Berlin in 1 987

and music theory. He fırst wrote serial

and his symphony Zeit der Windsrille

music and larer developed conceptional

was premiered in 1 993 and was

music projects. Since the beginning of

selected for the World M usic Days '95

the 1 960s he has worked on speaking,

by the international j ury of the New

vocal developmenr, speec h organs and

M usic Association. He has been a

speech formation, and produced

member of the Akademie der Künste

experimental rhearrical works for speach

si nce 1 994 and he lives in Berl i n .

and gesturelation. He lives in Berli n .

DIETER SCHNEBEL

SVEN A KE J OHANSSON

• Dieter Schnebel 1 930'da Baden
Württemberg eyaletinde Lahr'da
dogdu. Freiburg ve Tübingen'de
teoloji, felsefe, müzik ve müzikoloji
ögrenimi gördü; Schönberg'in müzigi
üzerinde çalıştı. 1 956-76 arasında
papaz ve din ögretmeni olarak, 1 97695 arasında da Berlin'de deneysel
müzik ve müzik teorisi profesörü
olarak görev yaptı. 1 953'den bu yana
bestecilik ve müzik teorisi konusunda
makaleler yazdı. Önceleri seriel
eserler besteledi, daha sonra müzik
proje tasarımları geliştirdi. l 960'1ı
yılların başından itibaren de dil, vokal
gelişimler, konuşma organları ve
konuşmanın oluşumu üzerinde çalıştı;
ses ve hareketler için deneysel tiyatro
çalışmaları yaptı. Halen Berlin'de
yaşamaktadır.

•

• Born in 1 93 0 in Lahr/Baden

Württemberg, Dieter Schnebel swdied
theology, phi losophy, music and
musicology in Freiburg and Tübingen,
and worked on the music of Schönberg.
From 1 9 5 6 ro 1 97 6 he worked as

1 943'de Mariestad/lsveç'te dogan,
1 968'den beri Berlin'de yaşayan Sven
Ake Johansson, Avrupa müzik
sahnesinde vurma çalgılar virtüozu
olarak tanınır: Ayrıca dogaçlamacı,
şair, sahne yorumcusu, yenilikçi ve
planlı kışkırtıcı kişilikleri ile Johansson,
hem solist, hem de küçük ve büyük
topluluklar için çocuk resimlerinden
kaynaklanan modern sanat yönü
Dadaizm gelenegine uyan özgür
dogaçlamalar, modern caz, lves gibi
çagdaş besteciler ve popüler müzik
unsurlarını da içeren aşırı kişisel
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müzikler yazmıştır. Pekçok müzikli
sahne eseri de besteleyen ve
sahneleyen Johansson, 1 995 Berlin
Bienali için ısmarlama müzik de
yazmıştır.
• Born i n 1 94 3 in Mariestad, Sweden,
Sven A ke Johansson has lived in Berlin
since 1 968. He is known in the

Hallandalı ressam Paul Gauguin'in
aynı adlı tablosundan esinlenmiştir.
Her dört çalgıda da benzer şekillerde
gelişen bir tını oluşumu ile çevrelenen
eserde, her hareket -bir ayna gibikarşısında benzeriyle karşılanır. Her
gelişim kendi geriye dönüşünü içerir,
ancak hiçbir zaman gerçek tekrarlar
sergilenmez.

European music scene as a percussion
virtuoso as well as i mprovisor, poet,
performance artist, innovatar and
provocator. Johansson has written
highly individual soloistic and
orchesrral music which reflect the
Dadaist rradition, free i mprovisation
and modern jazz. In his music,
contemporary compasers such as Ives
and popular music are the other sources
of inspiration. He is also the author and
initiator of a different ki nd of stage
music and has also composed music for
the 1 995 Berlin Music Bienniale.

Grosskopf: Bahar M üzigi 5

Erhard Grosskopfun 1 993'de
basklarnet, viyola ve piyano için
besteledi�i. 1 O dakika süren
Lenzmusik 5 (Bahar Müzi�i 5) için
lütfen 1 .7. 1 997 konserine bakınız.
Katzer: Yaylıçalgılar Beşiisi

Katzer, "Strahlung/Brechung"
(lşınlama/Kırılma) başlıklı Yaylı
Çalgılar Beşiisi'ni 1 99 1 'de Bavyera
Güzel Sanatlar Akademisi önerisi
üzerine bestelemiştir. Beşli, tını ile
gürültü, hareket ile donukluk,
romantik devrim ile hareketli bir "Ses
Yabanotu" (Schallunkraut) arasında
gelişir. Zamanı geçersiz kılmak için de
büyük bir bölümde ölçüler (mezürler)
çizgiyle ayrılmamıştır. Böylece
müzikçiler karşılıklı işaretlerle sürekli
olarak anlaşır. Bu yolla karşılıklı bir
itibar ve hoşgörü oluşur ki, bu da
sanatın hayattakinden daha kolayca
gerçekleşmesini sa�lar.
Mundry: D'ou Venons Nous-Que
Somm es Nous-Ou Allons Nous

Mundry "D'ou Venons Nous-Que
Sommes Nous-Ou Allons Nous"
(Nereden geliyoruz-Neyiz-Nereye
gidiyoruz) adlı bu bestesinde, ünlü

Schnebe/: Sisyphos

Teoloji, felsefe, müzik ve müzik
teorisi ö�renimi gören, Schönberg
üzerine tez hazırlayan, papaz ve din
ö�retmeni olarak da çalışan Dieter
Schnebel seriel müzikle de ilgilenmiş,
fonetik müzik, müzikçilerin hacimsel
yerleşim sistemi, görüntülü müzik ve
gelişimsel sistem araştırmaları yapmış;
sesler ve hareketlerle deneysel
tiyatro çalışmaları gerçekleştirmiştir.
Schnebel 1 989'da, Friedrich Schenker
ve Hanns Eisler G rubu için, orta
seslerdeki bir şalümo çalgısı (zurna
benzeri bir Orta Ça� üfleme çalgısı)
ve bas sesli metal üfleme çalgı için
do�açlama çalınmak üzere yazdı�ı
ikiliye Sisyphos adını vermiş. lik kez
26 Kasım 1 990'da Leipzig'deki yeni
Gewandhaus Oda Müzi�i Salonu'nun
açılışında Burkhard Glatzner ve F.
Schenker tarafından seslendirilen
Sisyphos'u, bestecisi şöyle açıklıyor:
"Partisyonda ölçüler şeklinde ses
listeleri ve ritmik modeller verilmiştir.
Bu ölçüler belirli sayılarda
tekrarlanırken daima yeni de�işiklikler
ve figürler oluşabilir. Her iki
yarumcunun partisi, bir zaman birimi
ile koordineli düzenlenmiştir ve
birbirinin etkisine cevap verir biçimde
bir çalış planlanmıştır. Böylece yedi
kesit olarak ruhsal şekiilendirilmiş
belirgin ve etkili bir anlatım oluşur.
Bu kesitierin herbirindeki yo�un
'ruhsal temel atmosfer', parolalada
tespit edilmiştir ve bunlar Yunan
mitolojisindeki Sisyphos'un dü�üm
noktaları ile ilgilidir" ...
Korent kenti kurucusu ve kralı olan
Sisyphos çok akıllı ve kurnaz oluşuyla
da tanrıların gazabını çekmiş ve tüm
tanrıları da kandırdı�ı. onlarla boy
ölçüşmeye kalktı�ı için, ölüler
ülkesinde korkunç bir cezaya
çarptırılmıştır. Odysseia, Hades'de
gördü�ü Sisyphos'u, kitabında (Od

XII, 593vd) şiirsel olarak tanımlar:
Sisyphos korkunç işkenceler
çekmekte, kocaman kayayı elleriyle,
bacaklarıyla dayanarak durmadan bir
tepeye itmekte, varmasına bir parmak
kala bir güç onu gerisin geriye iterek
aşa�ı yuvarlamaktadır; Sisyphos
kanter içinde bu işe yeniden
başlamakta, sürekli didinmektedir...
Günümüzde anlamsızlı�ı. hiçbir zaman
başarıya ulaşamayacak bir işi
tanımlayan Sisyphos, Schnebel'in aynı
adlı müzi�inde acaba nasıl yansıyacak?
Klein: Beş Margerit

Yaşamın durumlarından,
episodlarından esinlenen ve çeşitli tını
kaynaklarını oynayışlarla birbirine
yaklaştırarak ve ilgilendirerek müzik
üreten Berlinli kadın besteci Juliane
Klein, "Beş Margerit" adlı eserini
şöyle açıklıyor: "Görünen ve
görünmeyen arasındaki sınırlar, bu iki
tınısal yüzeyin ilişkileri ve ba�lantıları,
bir bölümü sahnede ve di�er bölümü
orkestra çukuruna yerleştirilmiş olan
müzikçiler tarafından gözlemlenir ve
işlenir. Gürültüsüz hiçbir ses yoktur.
1 993'te, 5 Margerit için kabaca bir ilk
taslak oluşmuştu; bu da on çalgı için
beş oda müzi�i eserine yol açacaktı. ..
Parçanın ikinci versiyonu ise bu tını
olayına daha çok zaman bırakır.
Basınçlar ve yı�ılmalar yalnızca solo
benzeri pasajlarda meydana gelir.
Dinamik palet, renklilik böylece
azaltılmıştır. Partisyanda ilk olarak
dikkati çeken 'da�ınıklık', ince ve çok
gerilimli bir müzi�e dönüşür".
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johansson: I ki Parça

BERLINER CONTEMPORARY COMPüSERS

Güney lsveç'te Mariestad'da dogan
ve 1 968'den beri Berlin'de yaşayan
BERLIN YENI MÜZ I K ODA TOPLULU Ci U
Sven Ake Johansson, Avrupa'da bir
KAMMER ENSEMBLE NEUE MUSIK B ERLJN
vurma çalgılar virtüozu olarak tanınır:
ROLAND KLUTTIG, şef conductor
Ayrıca dogaçlamacı, şair, sahne
yorumcusu, yenilikçi ve planlı
kışkırtıcı kişilikleri ile Johansson hem
solist, hem de küçük ve büyük
topluluklar için, çocuk resimlerinden
kaynaklanan modern sanat yönü
Dadaizm gelenegine uyan, özgür
dogaçlamalar, modern caz, lves gibi
çagdaş besteciler ve popüler müzik
unsurlarını da içeren aşırı kişisel
müzikler yazmıştır.
Johansson "Telefon Rehberi'nin iki
sarı sayfası için Parça"sını şöyle
açıklıyor: "Bunun için herhangi bir
büyük kentin iki telefon rehberi alınır
(Viyana rehberi daha iyidir; New
York'unki biraz daha yumuşaktır).
Batı Berlin rehberleri ise uzun
süredir denendiginden bu işe daha
Sven A. kejohansson ( 1 943)
elverişlidir; kalınlıgı dört-dörtbuçuk
Telefon Rehberi'nin iki Sarı Sayfası için Parça
cm' den daha az olmamalıdır ve bunlar
Das Telephonbuch srüc k , fü r zwei gelbe Seiren
iki nota sehpasına yerleştirilecektir.
Sven A. ke]ohansson
Bu rehberierin sayfaları çeşitli
Konser Simbali için Solo Parça Solosrück fi.ir Konzerrbecken
pozisyonlarda açılarak davul
Dieter Schnebel ( 1 930)
bagetleriyle degişik defalar vurulur ve
Modeller-Bitirilm işler-No. ! Nostalji. 1 Şef için Solo
oluşan farklı tınılar, yine farklı
Modelle (Ausarbeirungen) No. l Nostalgie. Solo fi.ir l Dirigenten
sürelerle varyasyonlara dönüştürülür".
Yorumlayan l n terpretarion by Roland Kluttig
Johansson, Konser Simbali (Zii-Piatti)
Leroy Anderson ( 1 908- 1 975)
için solo bestesi hakkında şunları
"Piink, Plank, Plunk!" ve Diger Beş Kısa Parça
söylüyor: "Burada Lorenz Mathias
" P l i n k , Plank, P l u n k ! " und fü nfweitere Kurzstücke
Seitz'in Blatter (Yapraklar) adlı
Fikir, düzenleme ve gerçekleştirme Idea, arrangemenc and realisation by
birbirini izleyen, çeşitli yerlerde dik
Sven A ke Johansson & Kammerensemble Neue M usik Berlin
açılı tek işaretlerle ve sayısı üçe kadar
-----. -----_____------__---------------ı düzenlenmiş noktalar içeren üç
---__-_ _
37 . 1 997 , A tat ü r k Kü ltür M erkezi , Azi z N esi n S ah n esi , 1 9. 00
tuvalet kagıdı üzerinde şekillenen
Atatürk Cul nıral Centre, Aziz Nesin Srage, 7 .00 pm
--------1 çalışmasından esinlenilmiştir. Bu
metnin anlamını ve işaretlerini
bilmemekteyiz. Bu bir cins gizli yazı
olabilecegi gibi, stilize edilmiş bir Arap
yazısı da olabilir. Bu metni bir hareket
alfabesi ve tek tek vurma çalgılar için
bir tını olarak besternde yansıttım".
Schnebel: No. l Nostalji.
1 Şef için Solo

Schnebel'in 1 960- 1 967 arasında
ilgilendigi görüntülü müzik stilinde
yazdıgı, "Visible Music ll" (Görüntülü
Müzik ll) "Bir Şef ve bir çalgı için"
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bestesinin bir soloya, bir şef için solo
şekline indirgenmiş olan Nostalji,
sahnede şefin yüzü seyirciye dönük
olarak yorumlanır. Sahnede, Şef için
nota yerleştirilebilen bir kürsü,
bazıları alçak olan birkaç nota sehpası
ve şef için bir baget gereklidir.
Partisyon tipografik (basılı) şekildedir.
Partisyondaki sembollerle belirtilmiş
hareketler dışında, parçanın
yorumlandıgı yerler de önemlidir.
Visible Music l'den uyarlanan " 1 Şef
için Solo"da (koreo-) grafik olarak
yazılan partisyonda, şefin çeşitli
hareketleri şekillendirilmiştir. Asıl
yöneticiligi oluşturan, girişleri
vermek, ritmi vurmak, müzigi
harekete dönüştürmek, müzigin
alışılmış işaretleri hiç kullanılmadan
gerçekleştirilir. Şef bazen kendisi için,
bazen de yakında ve uzakta yer alan
hayali müzikçiler için heyecanlanır.
Böylece tek başına oluşan bu
canlandırma, yalnızca hareketlerden
oluşan bu büyük çaplı solo, aslında
yitirilmiş ve yok olmuş bir tını, yani
Nostalji'dir.
Anderson: Plink, Plank, Plu n k!

Amerikalı besteci, düzenleyici ve şef
Leroy Anderson, Harward'daki müzik
ögrenimi ve W. Piston ve G. Enescu
gibi ünlü bestecilerle kompozisyon
çalışmasından sonra Cermen ye
lskandinav dilleri ögrenimi de görmüş,
sonradan aynı üniversitenin
orkestrasını yönetmiş, uzun yıllar
Boston ve New York'ta aranjör
olarak yaşamıştır. Besteci olarak
standart orkestralar için hafif müzik
yazmış; olaganüstü ritm anlayışıyla
yazılan bu parçalar ona büyük ün
kazandırmıştır. Harward Fantezi
( 1 936), Promenade ( 1 945), bir çalar
saatin kullanıldıgı Senkoplu Saat
( 1 945), Piliç Reel' i ( 1 946), Kedinin
Valsi ( 1 950) gibi orkestra eserleri
yanı nda yaylı çalgılar orkestrası için
Jazz Pizzicato ( 1 938), Jazz Legato
( 1 938) gibi besteler de yazmıştır.
Kızak Yolculugu'nda vurma çalgılara,
Typewriter (Daktilocu) gibi
bestelerde daktilo makinesi gibi
olagandışı enstrümaniara yer veren
Anderson, 1 95 1 'de yaylı çalgılar için
yazdıgı "Piink, Plank, Plunk!"ta ise
orkestranın pizzicato efektini

işlemiştir. Bazı eglenceli besteleri
ülkemizde Istanbul Devlet Senfoni
Orkestrası'nın Bahar Konserleri'nde
de seslendirilen Anderson'un bu
bestesi ve diger ünlü beş parçası yeni
ve modern bir düzenleme ile, bu
düzenlemeleri gerçekleştiren Sven
Ake Johansson yönetimindeki Berlin
Yeni Müzik Oda Toplulugu
(Kammerensemble Neue Musik
Berlin) tarafından seslendirilecektir.
Johansson, uzun yıllardan beri hayranı
oldugu Leroy Anderson'un, kolaylık
ile hüznü birlikte degerlendirmesi,
günlük yaşam gürültülerini kullanışı ve
modülasyondaki (ton degişimi) ustalıgı
ile ilgisini çektigini belirtmektedir.
Tüm eserleri üç dakikayı aşmayan
sürede ve orkestra için yazıldıgından
onları Minyatür diye tanımlamanın
dogru olacagını söyleyen
Johansson'un bu sözü, Anderson'un
kendi, "Pop kalitesinde konser
müzigi" tanırnma da uyar.
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MÜZiKAL GÖSTERiLER
MUSICAL PERFORMANCES
David Moss ( 1 94 9)
John Cage Tarafından, Onun Içi n ve Ona karşı Müzik
Music By, For & Against John Cage

Got"don Monahan

( 1 956)

Piyano Mekanikleri Piano Mechanics

At·nold Dt'eyblatt ( 1 953)
Arnold Dreyblatt ve and The Orchestra of Excited Strings
Pierre Berthet, vurma çalgılar percussion
Werner Durand, saksofon saxophone
Rob Gutowski, trombon uombone
Jason Kahn, simbalom cymbalom
Dirk Lebahn, kontrbas double bass
Sylvia Ocougne, gitarlar gui tars

6.7. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Aziz Nesin Sahnesi, 1 9.00
Atatürk Cuhural Cemre, Aziz Nesin Scage, 7.00 pm

DAVID M OSS
• David Moss 1 949'da New York'ta
dogdu. 1 99 1 'de Guggenheim bursu
ile Berlin'de yaşamak ve çalışmak
üzere DAAD bursunu aldı. Solist,
şarkıcı ve perküsyoncu olarak ABD,
Paris, Viyana, Tokyo ve Berlin'de
konserler verdi. Avrupa'nın en ilgi
çeken bestecileri, yönetmenler,
toplulukları ve tiyatrolarıyla çalıştı.
1 994'de Heiner Goebbels'in
Surrogate Cities adlı orkestra eserine
vokal solist olarak katıldı. 1 995'den
itibaren Ensemble Moderne'in vokal
solistligini yapmaktadır. 1 996'da
Leipzig Operası'nda ilk kez
sahnelenen Survival Songs'un müzik
direktörüdür.

• Born in New York i n 1 949, David
Moss received a Guggenheim

Fellowship as well as a DAAD
Fellowship

w

l i ve and work i n Berlin in

1 99 1 . As a soloist, singer and
percussionist he performed i n the US,
Paris, Vienna, Tokyo and Berlin. He has
worked wirh the most i nceresring
composers, directors, ensembles and
rhearres i n Europe. I n ı 994 he was vocal
soloisr in Heiner Goebbels' Surrogare
Ciries. Si nce ı 995 he has performed

as

vocal soloist with the Ensemble
Modern. He is musical director of
Survival Songs' , which premiered ar the
Leipzig Opera i n ı 996.

GORDON MONAHAN

Gordon Monahan 1 956'da
Kingston, Ontario/Kanada'da dogdu.
Ottawa'da çeşitli rock gruplarıyla
çalıştı. Kariyerinin ilk dönemlerinde

•
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America, Paris Sonbahar Festivali,
piyanist olarak John Cage ve James
ARNOLD D REYBLATT
�-------1 Viyana Festival Haftaları, Tokyo
Tenney'in bestelerinde uzman laştı,
• Arnold Dreyblatt 1 953'de New
Festivali, Berlin Caz Festivali gibi
akustik piyano ve ses yükselciciyle
York City'de dogdu. 1 984'de Avrupa'ya festivallerde yer almıştır. Yine
deseeklenmiş piyano için besteler
yerleşti ve 1 985'den beri de Berlin'de
yaptı. 1 970'1erin sonundan itibaren
1 99 1 'deki DAAD bursuyla Berlin'de
yaşamaktadır. New York Eyalaet
çalışmış ve Avrupa'nın en ilginç
dogal ve çevre unsurlarını kullanarak
Üniversitesi'nde Woody ve Steina
besteci, şef, topluluk ve tiyatrolarıyla
ses üretimi yaratmak üzerine çalıştı.
Vasulka ile film ve video sanatı; Pauline iş birligi yapmıştır. 1 994 başlarında,
1 984 CBS Ulusal Radyosu Genç
Oliveros, La Monte Young ve Alvin
Heiner Göbbel'in orkestra için
Besteciler Yarışması'nda birinci oldu.
Lucier ile Wesleyan Üniversitesi'nde
Surrogate Cities (Yardımcı Kentler)
Kanada, ABD ve Almanya'daki çeşitli
bestecilik egitimi gördü ve 1 982'de
adlı eserinde ses solisti olan ve
çagdaş müzik kuruluşlarından beste
bestecilik dalında Master derecesini
1 995'ten beri Ensemble Modern'in
siparişleri aldı. San Francisco Banff
aldı. 1 979'dan beri kendi müzik
vokal solisti olan David Moss,
Sanatlar Merkezi ile Exploratium'da,
toplulugu olan "The Orchestra of
Berlin'de yaşamaktadır. Bu arada ilk
DAAD Berlin'de yerleşik sanatçı
Excited Strings"in hem şefligini, hem
kez 1 996'da Leipzig Operası'nda
olarak görev yaptı; New York
de besteciligini yapmaktadır. Avusturya,
sahnelenen "Survival Songs" (Hayatta
Sanatlar Vakfı'ndan burs aldı. 1 992'de
Hollanda ve Berlin'deki çagdaş müzik
Kalan Şarkılar) adlı eserde müzik
DAAD'tan aldıgı burstan beri
kuruluşlarından siparişler aldı.
direktörü olarak da görev alan David
Berlin'de yaşamaktadır.
Moss'a göre, onun için üç önemli
lider müzikçi vardır: Johann Sebastian
• Born i n 1 95 6 in Ki ngston,
Bach, John Coltrane ve John Cage ...
Onrario/Canada, Gordon Monahan
Vurma çalgılar ile canlı elektronik
began by performi ng as a member of
müzigi, alışılmamış özellikler içeren
various rock bands in Orrawa. Early i n
sesiyle birleştirerek gerçekleştirdigi
h i s career, h e specialized as a pianisr i n
yorumlarda, genellikle bu besteleri
works b y John Cage and James
işleyen, birbirine zıt yönleri
Tenney, while ar rhe same r i me
degerlendiren, her bir tınının
composing exrended works for acousric
gerekliligini ögrenen ve böylece kendi
piano and amplified prepared piano. In
yeni ses sistemini, tını düzenini
the !are 1 970s, he began to ereare
şekillendiren Moss, bu programda
sound works using elemen ts of narural
tutkuyla baglı oldugu John Cage'in
forces and rhe environmenc. He won
( 1 9 1 2- 1 992) müzigi ile karşı karşıya
firsr prize ar rhe 1 984 CBS National
• Born in 1 9 5 3 in New York Ciry,
gelmektedir.
Radio Comperirion for Young
Composers and received commissions

Arnold Dreyblarr has been based in

from several conremporary music

Europe since 1 984 and has been l iving

i nsrirurions in Canada, USA and

in Berl i n since 1 98 5 . He srudied fi l m

Germany. He has been Artist-in

1 956'da Kanada'da Ontario'daki
Kingston'da dogan, çeşitli Ottawa
Vasulka, composi rion wirh Paul ine
rock gruplarıyla çalışan Gordon
Oliveros, La Monre Young and Alvin
Monahan, 1 978'den beri çeşitli
Lucier ar Wesieyan University, where
ortamlarda, galerilerde ve
he received an M.A in composirion i n
festivallerde yer almış. piyano solisti
1 98 2 . Since 1 97 9 he has been director
kariyerini n başında John Cage'in 32
and composer wirh his music ensemble
parçalık "Etudes Australes"ini
"The Orchesrra of Exe i red Srrings". He
yorumlamış, James Tenney'in
has received commissions from various
eserlerinin ilk seslendirilişini
conremporary music insrirurions in
gerçekleştirmiştir. John Cage' in,
Ausrria, Holland and Berl in.
"Gordon Monahan, piyanoda şimdiye
kadar duymadıgımız sesler çıkarıyor"
dedigi Monahan, 1 970'1erin sonunda
Moss: Cage Tarafı ndan, Onun Için ve
dogal unsurları kullanarak yeni tınılara
Ona Karşı M üzik.
ulaşmayı denemiş, rüzgar etkisiyle ses
New York'da dogan ve Guggenheim
veren uzun teller kurmuş, su
bursu ile 1 99 1 'de çagdaş müzik
girdaplarından, hava ceryanlarından
araştırmaları gerçekleştiren David
da yararlanmıştır. Onun elektronik
Moss, şarkıcı ve vurma çalgılar solisti
ses jeneratörü ve konuşmacı için
olarak çeşitli etkinliklere katılmış,
"Speaker Swinging" (Hoparlör
Whitney Müzesi, New Music in
Swingi) adlı çalışması ise bilim, müzik

Residence ar rhe Banff Cenrre for rhe
Arrs, rhe Explorarium i n San Francisco
and DAAD Berl i n , and a fellow wirh
rhe New York Foundation for the Arrs.
Since his DAAD fellowship in 1 992 he
has been living i n Berlin.

and video arr a r rhe Srare Un iversity of
New York wir h Woody and Sreina

Monahan: Piyano M ekanikleri
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ve sahne deneyiminin minimal müzik
stilindeki bir melez eseridir. 1 984'de
CBC Kanada Yayın Kurumu'nun
siparişlerini hazırlayan, Berlin DAAD
(Deutsche Akademischer Austausch
Dienst - Alman Akademik Degişim
Kurumu) Buluşlar Festivali'ne ve
Donaueschingen Müzik Günleri'ne
katılan Monahan, 1 992'den beri
Berlin'de yaşamaktadır ... 1 989'da
amplifıkatörlü "prepared piano"
(vidalar, somunlar, ceviz vs. gibi
maddelerle sistematik biçimde tınısı
prepare edilen -hazırlanan- kuyruklu
piyano) için "This Piano Thing"
(Piyano denen bu şey) adlı eseriyle
de geniş bir ilgi çeken Monahan,
akustik piyano için "Piano Mechanics"
(Piyano Mekanikleri) adını verdigi
eseri 1 98 1 'de yazmıştır.
Dreyblatt ve The Orchestra of
Excited Strings
New York'ta dogan ve Buffalo'daki
New York Film ve Video Sanatı
Eyalet Üniversitesi'nde Woody ve
Steina Vasulka ile ögrenim gören
Arnold Dreyblatt, daha sonra
Wesleyan Üniversitesi müzik
bölümünde Pauline Oliveros, La
Monte Young ve Alvin Lucier ile
kompozisyon çalışmış ve 1 982'de
Master derecesini kazanmıştır.
Aslında 1 979'dan beri The Orchestra
of Excited Strings (Heyecanlı Teller
Toplulugu) besteci ve yöneticisi olan
Dreyblatt, 1 985'te Istanbul
Kapalıçarşı'da bir antikacıda buldugu
ve 1 00 kişinin biyografısini içeren
"Who's Who in Central & Eastern
Europe 1 933" ( 1 933'te Orta ve Dogu
Avrupa'da Kim Kimdir) adlı kitabı
temel alarak dört bölümden -Arşiv,
Idari Kısım, Arena, Kahvehane
oluşan biçimde, konukların okudugu
yaşam öyküleri arasına ara müzikleri
yerleştirerek 1 99 1 'de besteledigi bu
eseriyle -DAAD ve Viyana
Festivali'nin ortak katkısıyla- Viyana
Festivali'nde başarı kazanmıştır.
Avusturya, Almanya ve Hollanda'dan
pekçok kurumla işbirligi yapan
Dreyblatt, 1 996 Kültür başkenti
Kopenhag için -Fred Pommerehn ile
Memory Arena (Anı Arena) adlı
çagdaş operasını hazırlamıştır.
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HANS P ETER KU H N
& U N KO WADA

HANS PETER K U H N
Hans Peter K u h n Almanya'nın
Kiel kenti nde dogdu. Ses enstalas
yonları yarattı, gösteriler düzenledi
ve tiyatro müzikleri yazdı. Ameri
kal ı tiyatro yönetmeni Robert Wil
son ile 30'dan fazla eserin prodük
siyonunda beraber çalıştı. Dans
parçaları, Lautie Booth, Dana Reitz,
Steve Paxton, Suzushi Nanayagi,
Hollanda Ul usal Balesi, Amsterdam
ve Junko Wada tarafından yorum
lanmaktadır.
•

• Born in Kiel , Germany, Hans Peter
Kuhn has creared sound insrallarions,

performances and rhearre music. He
has col laborared wirh rhe American
rhearre di rector Robert Wi lson on
more rhen 30 producrions worldwide.

WHO'S AFRAID OF ANYTHING
Müzik Music: HANS PETER KUHN
Dansçı Dancer: JUNKO WADA
7.7. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Oda Tiyatrosu, 1 9.00
Atatürk Cultural Centre Chambre Theatre, 7 .00 pm

His dance pieces are performed by
Laurie Boor h , Dana Reirz, Steve
Pax ron, Suzushi Nanayagi, rhe Het
National Baller, Anısrerdam, and
Junko Wada.

J U NKO WADA
• Junko

Wada Tokyo'da dogdu. Aynı
kentteki Mashino Sanat Üniversite
si'nde resim, Akira Kasia Dans Ensti
tüsü'nde dans egitimi gördü. Akio Su
zuki, Rolf Julius ve Hans Peter
Kuhn'un işbirligiyle Japonya, Avustral
ya, Avrupa ve Güney Amerika'da
gösteriler sundu.
• Born in Tokyo, )un ko Wada srud ied
pai n r i ng ar the Mashino Un iversity of
Art in Tokyo and dance ar the Akira
Kasia Dance I nstitute Tokyo. She has
performed in )apan, Ausrralia, Europe
and South America in col laborarion
with Akio Suzuki , Rolf Julius and
Hans Peter Kuh n .

Who's Afraid of Anything
Berlin'li tını ustası Hans Peter Kuhn
ile Japon dansçı Junko Wada'nın
birlikte geliştirdikleri bu gösteri, gücün
şiirselleşmesi ile geometrinin
yaratıcılıgı temeli üzerine kuruludur.
Tıpkı geleneksel Japon No
Tiyatrosu'nda oldugu gibi, yavaşlık ve
•
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sessizlik akıcı bir dinamigin kaynaklarını
oluşturur. Kırmızı, sarı, mavi
renklerdeki üç giysiyle, SxS metre
ölçülerinde bir beyaz kare önünde
hareket eden Junko Wada'ya, mekanın
dört köşesine yerleştirilmiş olan dört
kanallı dört hoparlörden çıkan müzik
eşlik eder. Bir saat süren müzigin üç
bölüm olması "Jo Ha Kyu" fikrine
uygun olarak gerçekleşir. Kırmızı giysi
ile yapılan 1 . Bölüm "Jo", esere bir
giriştir. Sarı giysi ile çizgilerin aşıldıgı 2.
Bölüm "Ha", final anlatımı ise "Kyu"
kısmını tanımlar. 1 . Bölümde Junko
Wada kendi dans stilini sergilerken,
danstaki hızını da tayin eder. Dansın
gelenekten kaynaklanan şekilsel
kuralları vardır ve dansçının çagdaş stili
buna karşı gelirken, oldukça dramatik
bir müzik yansır. 2. Bölümde dansçı,
daha çok çizgisel gelişen bir müzik
eşliginde, şiddetli enerjik hareketlerle
mekanı degiştirir. 3. Bölüm ise hareket
ve ses üzerine bir düşüneeye dalış, bir
meditasyondur.

G E N Ç SOLiSTLER DiZiSi
YOUNG SOLOISTS SERIES
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BAŞAK E RSÖZ, flüt fluce
SELEN BUCAK, piyano piano
]ohann Sebastian Bach ( 1 685 - 1 750)
Sonat, Sol Minör Sonara in G Minor (BWV 1 020)
A llegro moderato

•

A dagio

•

A llef!.YO

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 756- 1 79 1 )
Sonat, Do Majör (KV296) Sonara i n C Major
A llegro vivace

•

A ndartte sostenuto

•

Rondo (A llef!.ro)

Gabriel Fattre ( 1 845- 1 924)
Fantezi Op.79 Fantasie Op.79
A ndantino - A llegro

ASLI AYAN, soprano
M i H Ri BAN MAM EDBEiLi , piyano piano
Wolfgang Amadem Mozart (I 756-1 7 9 1 )
2 Lied Lieder:
Oiseaux si tous !es an s (KV 307) - Als Lu ise die Briefe . . . (KVS20)
Franz Schıtbert ( 1 797- 1 828)
2 Lied Lieder:
Liebhaber in alien Gestalten (DSSS) - Auf dem Wasser zu singen (D774)
Hugo Wolj ( J 860- 1 903)
2 Lied Lieder:
Mausefallen; sprüchlein - Blumengruss
C laude Debussy ( 1 862- 1 9 1 8)
3 Şarkı Songs:
Fantoches - Green - Nuit d'Etoiles
Wolfgang Amadeıts Mozart
Don Giovanni Operası'ndan Zerlina'nın Aryası

"Vedrai carino"

Zerl ina's Aria from Don Giovanni

Jacques Offenbach (I 8 1 9- 1 880)
Hoffmann'ın Masalları Operası'ndan Olympia'nın Aryası "Les Oiseaux dans la charmille"
Olympia's Aria from Les Comes d'Hoffmann

Charles Gounod ( 1 8 1 8- 1 893)
Romeo ve Jülyet Operası'ndan Jülyet'in Aryası '1e veux vivre dans la reve"
J uliet's Aria from Romeo and Juliet

26.6. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30
Atatürk Culrural Cemre, Concerr Hall, 5 . 3 0 p.m.

BAŞAK ERSÖZ
Başak Ersöz 1 975 yılında dogdu.
1 986'da MSÜ Devlet
Konservatuvarı'na girerek Prof.
Mükerrem Berk ve Nazım Acar ile
flüt, Prof. Ereivan Saydam ile
kompozisyon egitimi gördü. 1 99S'de
pekiyi dereceyle mezun oldu ve
ltalya'da Raffaele Trevisani ve Vieri
Bottazzini'nin flüt kurslarına devam
etti. ögrenciligi sırasında orkestra ve
oda müzigi konserlerine katıldı,
resitaller verdi. Istanbul Devlet
Operası tarafından gerçekleştirilen
Mahler'in 8. Senfonisi'nde görev aldı.
Başak Ersöz halen CRR Konser
Salonu Opera ve Senfoni
Orkestrası'nda 1 . Flüt görevini
sürdürmektedir.
•

• Born i n 1 97 5 , Başak Ersöz enrered
the Mimar Sinan University State

Conservarory in 1 986. She studied flute
with Prof. Mi.ikerrem Berk and Nazım
Acar, composition with Prof. Ereivan
Saydam and graduated with an
excel lenr degree in 1 99 5 . While stili a
srudenr she appeared w ith orchesrras
and chamber ensembles and also gave
reci tals. She participated in the fl u te
courses of Raffaele Trevisani and Vieri
Bottazz i n i i n l taly. She performed in
Mahler's Symphony No.8 with the
İstanbul Srate Opera. She is principal
flautist i n the Cemal Reşit Rey Concerr

Hall

Opera and Symphony Orchesrra.
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SELEN BUCAK
Selen Bucak l.ü. Devlet
Konservatuvarı ile Bogaziçi
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü
bitirdi. Daha sonra MSÜ Devlet
Konservatuvarı piyano bölümü
yüksek devre son sınıfa kabul edildi
ve pekiyi dereceyle mezun oldu.
Viyana'da Paul Badura Skoda'nın yaz
akademisine katıldı; British Council'in
araştırma bursuyla Londra'da Maria
Curcio ile çalıştı. Konserler verdi, TV
kayıtları yaptı. Halen MSÜ Devlet
Konservatuvarı'nda ögretim
görevlisidir.

Music School at the age of 1 0 and
graduated w i t h a fırst prize in 1 95 7 .

•

She studied composi tion w i t h P rof.
Zeidman. I n 1 969 she con tinued her
piano studies at the Azerbaijan State
Conservarory, graduating in 1 97 2 .
U n t i l 1 994 she has worked as a piano
teacher and accompanist in Chorus and
Opera Depart ment of the Azerbaijan
S tate School of M us i c . She works as an
accompanist at the Singing and Opera
Department of the İ. U. S ta te
• Born i n 1 97 2 , Asi ı Ayan e n t ered the

İ . U . S ta te Conservarory as a student of

Gül Sabar i n 1 99 l . She part icipated in
the conservarory concerts given at

• Selen Bucak is a graduate of the I. U.

different cul tural cenrres. She is

State Conservarory as well as the

con tinuing ro study si nging at the

Pol i tical Sciences Department of

same conservarory and is a member of
the clıorus in Donizett i 's L'Elisire
d'Amour produced by the Cemal Reşit
Rey Concerr Hal l .

M I H RISAN M E M E D BEILI
Bakü'de dogan Mihriban
Mamedbeili 1 O yaşında Azerbaycan
Devlet Konservatuvarı Özel Müzik
Okulu'nda piyano egitimine başladı ve
1 957'de birineilikle mezun oldu. Bir
ara Prof. Zeidman ile bestecilik
çalıştı. 1 969'da Azerbaycan Devlet
Konservatuvarı'nda piyano egitimine
devam etti ve 1 972'de mezun oldu.
1 994'e kadar Azerbaycan Müzik
Devlet Okulu piyano bölümünde
ögretmen, koro ve opera bölümünde
repetitör olarak çalıştı. Halen l.ü.
Devlet Konservatuvarı şan ve opera
bölümünde repetitörlük görevini
sürdürmektedir.
•

Boğaziçi University. Later she
con tinued her piano studies at the MSU
State Conservarory and graduated with
honors. She parrici pated i n Paul Badura
Skoda"s summer academy in Vienna
and worked with Maria Curcio in
London on a British Council
scholarsh ip. She has given concerrs and
made TV recordi ngs. She is presently
teaching member of the MSU State
Conservarory.

ASLI AYAN
Aslı Ayan 1 972 yılında dogdu.
1 99 1 'de l.ü. Devlet Konservatuvarı'na
girerek Gül Sabar'ın ögrencisi oldu.
Çeşitli kültür merkezlerinde verilen
konservatuvar konserlerine katıldı.
Halen aynı konservatuvarda lisans 4.
sınıfta ögrenimini sürdürmekte ve CRR
Konser Salonu tarafından sahnelenen
Donizetti'nin Aşk lksiri operasında
korist olarak görev yapmaktadır.
•

Conservarory.

• Born in Baku, Azerbaijan M i h riban
Mamedbeili en tered the piano seetion

Bach: Sanat, Sol Minör

Bach'ın en tanınmış flüt sonatlarından
biri olan Sol Minör Sonatın orjinal
beste olup olmadıgı tartışma
konusudur. Eserin Bach'ın gençlik
yıllarına ait oldugunu öne süren
P. Spitta ve W. Rust dışındaki bazı
uzmanlar, sonatın Berlin Devlet
Kitaplıgı'ndaki orjinalinde solo çalgı
partisinin keman için yazıldıgını
belirtmektedir. Zengin melodileri
kapsaması bakımından ltalyan stilini,
Scarlatti'nin sonatiarını anımsatan,
kolay anlaşılır bir yapıdaki sonatta
klavsenin sag el partisinin tamamı
yazılmış olmasına karşın, sol elin
çaldıgı bas partisi ancak işaretlerle
belirlenmiştir. Bu nedenle eşlik çalgısı
olarak arp da kolaylıkla kullanılmaktadır.
Tempo belirtilmeyen ancak neşeli
(AIIegro) tempoda, bazen de daha
agırca (AIIegro moderato) olarak
yorumlanan 3/4'1ük ölçüdeki
1 . Bölümde piyano ilk 1 2 ölçü
süresince sonatı hızlı ve iki sesli
olarak, adeta bir konçerto havasında
başlatır ve flütün girişinde ise geri
planda kalarak eşlik eder. Flütün
susmasıyla piyano yine canlan ır . . .
9/S'Iik ölçüdeki ve agır (Adagio)
tempodaki 2. Bölümde piyano partisi
üç sesli olarak düzenlenmiştir. Bölüm
flütün sakin ve uzun soluklu ezgisi ile
girer ve flüt hiç kesmeden Adagio'yu
tamamlar . . . 2/4'1ük ölçüdeki 3.
Bölüm neşeli (AIIegro) tempoda
gelişir. Akıcı biçimde süren bölümde
flütle birlikte giren piyano iki sesli
olarak eşlik eder. Bu sonat müzik
tarihinde Almanca müzik terimiyle
"General Bass" (Genel Basso) adı
verilen armoni ve kontrpuan
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bilimlerinin nasıl geliştigini gösteren
en der örneklerden biridir. (Süre 1 2')
Mozart: Sanat, Do Majör

Mozart'ın bu sonatı aslında keman
için yazılmıştır. 43 keman sonatı ile bu
alanda çok önemli ürünler veren, ilk
sonatını yedi, sonuncusunu 3 1 yaşında
besteleyen Mozart'ın K296 olarak
numaralanan Do Majör Sanatı,
annesiyle birlikte çıktıgı Paris
yolculugunda 1 778'de yazılan beş
sonat (K296 ve K30 1 -6) içinde yer
alır. Hislerini biraz dizginleyerek
yansıtmayı artık ögrenmiş olan 2 1
yaşındaki Mozart'ın 1 1 Mart günü,
kentten ayrılmadan üç gün önce
tamamladıgı ve yetenekli genç
ögrencisi piyanist Therese Pierron'a
ithaf ettigi Do Majör Sanat, genellikle
iki bölümlü, eglenceli yapıdaki diger
Mannheim sonatlarından, üç bölümlü
olması nedeniyle de ayrılır. Ancak
hızlı tempodaki ilk ve son bölümler
parlak, esprili, canlı havasıyla diger
sonatlara benzerken, Fa majör
tondaki agır, fazla hızlanmayan
(Andante sostenuto) 2. Bölüm
yumuşak bir aşk şarkısı gibidir; zarif
ve özlem yüklü -Mozart'ın aşık oldugu
1 6 yaşındaki Aloysia Weber'in güzel
sesiyle söyleyebilecegi gibi- cantabile
ezgisi özellikle dikkati çeker . . .
3. Bölüm, neşeli (AIIegro) tempodaki
Rondo ise, Mozart'ın en güzel ve
üstün hayal ürünü bölümlerinden
kabul edilir. Altı sonatı (K30 1 )
Paris'te Op. l olarak basılan Mozart'ın
bu sonatı Viyana'da 1 78 1 'de, Op.2
No.2 olarak yayınlanmıştır. (Süre: 1 7')
Faure: Fantezi

Organist olarak yetişen, sonra da
Ravel, Enescu, Boulanger gibi ünlü
müzikçilerin ögretmeni olan Fransız
besteci Gabriel Faure, lirik parçalarını
daha çok piyano, viyolonsel ve keman
gibi çalgılar için yazmış olmasına
karşın, 1 898'de Massenet'in yerine
konservatuvara kompozisyon
profesörü ve Madelaine Kilisesi'ne
baş organist olduktan bir-iki yıl sonra
flüt için de iki beste yapmış; aynı yıl
Maeterlinck'in konusu üzerine,
senfonik şaheseri kabul edilen Pelleas
ve Melisande'ı bestelemişti. Onun 28

Temmuz 1 898'de tamamladıgı flüt ve
piyano için Op.72 Fantezi'sinin, daha
sonra 1 957'de L. Aubert tarafından
orkestrasyonu da yapılmıştır. Iki
bölmeden oluşan, agırca ve lirik bir
girişten (Andante) sonra hızlanan
(AIIegro) bölmesiyle Fantezi,
Faure'nin en önemli flüt eseridir.
Mozart: I ki Lied

Bir harika çocuk olarak piyanist ve
besteci kimligiyle önce -çok müzikal
olan- ailesini, sonra da sosyeteyi ve
saraylıları şaşırtan Mozart 1 9 Opera,
1 7 Mes ve tamamlayamadıgı
Requiem'i yanında piyano eşliginde 36
şarkı da yazmıştır. Onun en iyi
şarkıları -arya biçiminde- operalarda
yer almasına karşın, bu şarkıların 1 01 2 kadarı yine de konser
sahnelerinde söylenmektedir.
Mozart'ın 1 777'de annesiyle birlikte
çıktıgı Paris yolculugunda,
Mannheim'da kaldıkları kış aylarında
yazdıgı iki "Arietta"dan ilki "Oiseaux
si tous les ans" (Eger kuşlar, her yıl
degiştiriyorlarsa kaldıkları koruyu)
diye başlayan K 307 (ya da 284d)
numaralısı, o yılın Kasım başlarında
Antcine Ferrand'ın ( 1 678- 1 7 1 9) şiiri
üzerine bestelenmiştir. Mozart
mektubunda "Gelişimizden hemen
sonra Matmazel Gustl'un bana verdigi
Fransızca metni lied yaptım; öyle ki
onu harika söylüyor. Wendling'lerde
herkes hergün deliler gibi şarkı
söylüyor" satırlarını yazmıştı. Sözleri,
"Ve soguk eserse ılık göklere
yükselir, ama bunda yalnız degil;
gökyüzü ve koru bu degişime birlikte
sevinir . . . " diye devam eden 2/4'1ük
ölçüde, neşelice (AIIegretto)
tempodaki bu Arietta'yı (Küçük
Arya), Mozart'ın ölümünden sonra
karısı Konstanze 25 Mart 1 799'da
Breitkopf ve Hartel yayınevine
yollamış, basılmasını saglamıştır.
"Als Luise die Briefe ihres
ungetreuen Liebhabers
verbrannte . . . " (Lu ise vefasız
sevgilisinin mektuplarını yaktıgında)
başlıklı liedi ise Mozart, 26 Mayıs
1 787 günü Viyana'da -babası ölmeden
iki gün önce-, arkadaşı Gottfried von
Jacquin'in Landstrasse'deki evinde,
Gabriele von Baumberg'in ( 1 7661 839) şiiri üzerine yazmıştır. 4/4'1ük

ölçüdeki, agırca (Andante) tempodaki
ve bir konser parçası havasındaki lied,
minyatür bir dramatik sahne gibidir.
Dr. Ludwig Ritter von Köchel
tarafından K520 olarak numaralanan
liedin sözleri şöyle: "Çılgın bir
fantezinin hülyalı bir saatinde
üreterek dünyaya getirdigi siz,
melankolinin çocukları, yıkıldınız!
Varlıgınızı aleviere borçlusunuz,
sizlere bu alevleri şimdi tekrar
veriyorum. Ve tüm hülyalı şarkılar ki
ah, O yalnız benimle şarkı söylemedi!
Yanın şimdi tekrar ve çabucak, siz
sevgililerden burada hiçbir iz
kalmayacak. Ah, sizi yazan o erkek de
artık benim içimde uzun süredir
yanıyor".
Schubert: Iki Lied

Gelmiş geçmiş en büyük lied ustası
kabul edilen Franz Schubert'in büyük
şair Geethe'nin metni üzerine 1 8 1 7
yılının Mayıs ayında yazdıgı "Liebhaber
in alien Gestalten" (Her şekile giren
Sevgili) başlıklı liedi, 2/4'1ük ölçüde, La
majör tonda, biraz canlı (Etwas
lebhaft) tempodadır. O. Erich
Deutsch'un D558 olarak numaraladıgı
bu küçük ve sade liedin sözleri şöyle:
"Bir balık olmak isterdim, öyle çevik
ve taze; ve sen balıga çıktıgında,
elimden geleni yapardım. Altın olmak
isterdim, sana daima ödül olmak için;
birşey satın alacagında, hemen koşup
gelirdim; Ama ben, benim! Beni
böylece kabul et. Eger daha iyisini
istersen, yaptınver kendine onu."
Schubert, Geethe'nin arkadaşı olan,
Homeres ve Eflatun'u Almancaya
çeviren Stolberg Kontu Friedrich
Leopold'un ( 1 750- 1 8 1 9) yedi şiirini
bestelemişti. Bunların içinde en
ünlüsü, bestecinin de sevilen
liedlerinden olan Op.72 "Auf dem
Wasser zu singen" (Su üzerinde şarkı
söylemek), 1 823'de yazılmıştır. D774
numarasını da taşıyan, Barkarol
havasındaki, Viyana'daki ırmak
gezilerini canlandıran ve su gibi akıcı
melodisiyle seçkinleşen 6/8'1ik
ölçüdeki, La bemol majör tondaki,
orta hızdaki (Massig geschwind) bu
liedin sözleri şöyle: "Sallanan kayık
parıldayan dalgaların ortasında bir
kugu gibi süzülüyor; yumuşak parıltılı
dalgaların neşesinde, ruhumuz da bir
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kayık gibi süzülüyor. Zira gökten inen
akşam kızıllıgı kayıgın çevresinde
dansediyor." (Süre 5').
Wolf: Iki Lied

43 yaşında ölen Avusturyalı Hugo
Wolf hayatını kazanmak için çeşitli
işlerde çalışmış, müzik ögretmenligi
yapmış, bir Viyana gazetesinin
eleştirmeni iken fanatik bir Wagner
taraftarı olarak Brahms'ı şiddetle
kınamış, ancak bazı bestelerinin
kazancıyla geçinebilmiştir. Zaman
zaman, sabahın altısından geceye
kadar çalışma nöbetleri tutan, 1 70
günde 207 lied besteleyen Wolf,
bunları, hiçbir ön taslak olmadan
yazmıştır. Göthe'nin 5 1 , Mörike'nin
53, Eichendorfun 20 şiirini
besteleyen Wolfun 44 liedlik,
lspanyol Liedleri Kitabı (Geibel ve
Heyse'nin şiirleri üzerine) ve yine
Heyse'nin tercüme ettigi 46 liedi
içeren ltalyan Liedleri Kitabı vardır.
Schubert'ten Schumann'la Brahms'a
ulaşan lied gelenegini geliştiren ve R.
Strauss ile Mahler'e öncülük yapan
Wolfun özelligi, metodiye degil de
şarkının ezgisi ile eşlik arasında denge
kurmaya çalışması ve bunu tam
başaran ilk besteci olmasındadır.
Ancak bunda da aşırı giden eşlik
partisini enstrümantal bir parça gibi
işleyen Wolf, "Mausefallen;
Sprüchlein" (Fare kapanı-küçük fıkra)
adlı komik anlamlı liedi, Alman şair
Eduard Mörike'nin ( 1 804- 1 875) şiiri
üzerine 1 8 Haziran 1 882'de
yazılmıştır. 1 880'de bunalımları
başlayan ve yaşamının son altı yılını
hastanede geçiren Wolfun
Mayerling'te Preyss ve Werner
aileleri ile birlikteki yaz tatilinde
yazdıgı bu liedin sözleri şöyle: "Küçük
konuklar, küçük ev. Sevgili bayan, ya
da bay fare, bu gece ay ışıgında
kendini arsızca takdim et! Ama kapıyı
arkandan kapa, duyuyor musun? Bu
arada kuyrugunu kolla! Sofradan
sonra şarkı söyleriz, sıçrayıp bir
dansçık yaparız. Hop Hop! Benim
yaşlı kedim de herhalde birlikte
danseder."
Göthe'nin ünlü şiiri "Biumengruss"
(Çiçek Selamı) adlı şiirini de, pekçok
besteci yanında Hugo Wolf da
1 888'de, 3 1 Aralık günü bestelemişti.

Mektuplarında şaheserler yarattıgını
yazan, o yıl Beyreuth'ta Wagner'in
Parsifal'ini dinleyerek çok etkilenen,
esininin kendisine ancak lied
yazmasına izin verdigini belirten
Wolfun lirik stilde, ancak çok gergin
havadaki ve yine Fa majör tonda olan
bu liedinin sözleri şöyle: ' Topladıgım
buket seni binlerce kez selamlıyor!
Çok egildim, ah belki bin kez ve onu
kalbime bastırdım belki yüzbin kez!"
(Süre 3')
Debussy: Üç Şarkı

Beş opera, korolu dramatik eserler,
kantatlar yanında 90'a yakın -piyano
eşliginde- şarkı yazan Claude
Debussy'nin, 1 885'te ödül kazanıp
Roma'ya gitmeden önce besteledigi
şarkılar, genellikle 1 9. yüzyıl Fransız
gelenegini yansıtır. Debussy'nin şiiri
sevmesi ve Verlaine, Mallarme,
Baudelaire, Villon, Bourget, Banville
gibi çagın büyük Fransız şairlerinden
esinlenmesi onun sanatının tümünü
etkilemiştir. Debussy'nin ilk şarkıları
Alfred de Musset'nin iki şiiri üstüne
1 879'da yazılan, ancak kayıp olan iki
Balad'tır. Günümüze kalabilen ilk
şarkı ise Victor H ugo ve A. de
Musset'nin izleyicisi sembolist şair
Theodore de Banville'in ( 1 823- 1 89 1 )
" Nuit d'Etoiles" (Yıldızlı Gece) şiiri
üzerine 1 880'de, Debussy'nin 1 8
yaşında yazdıgı şarkıdır. Debussy,
Massenet'in esas ögrencisi
olmamasına karşın onun dinleyicisi
olmuş, yardımcısı Emile Durand'ın
armoni derslerini izlemişti. Bu etki
"Yıldızlı Gece" şarkısında da görülür.
O yıl yaz aylarında, Çaykovski'nin
dostu ve hamisi Madam Von Meck,
hizmetine giren genç Debussy için
Çaykovski'ye şu satırları yazıyordu:
"Size benim küçük piyanistimin bir
çok bestesinden birini gönderiyorum.
Bu genç, besteci olmak istiyor ve çok
sevimli şeyler yazıyor. Ancak hepsi de
ögretmeni Massenet'in yankısı. Şimdi
de bir trio yazıyor. Çok güzel ama o
da, Massenet'yi anımsatıyor. Nota
deşifrajı ve şan eşligi mükemmel . . . ".
Büyük Fransız şairi Paul Verlaine'e
( 1 844- 1 896) ise, Debussy büyük bir
hayranlık duyuyordu. Özellikle
Verlaine'in, 1 896'da, bazı ressamların
gözüyle dünyayı gösteren, Parnasse

anlayışına uygun olarak yazdıgı, tüm
bir aşkın özlemini canlandıran ve şairin- güzelligin yardımıyla iyileşme
çabasını yansıtan karmaşık şiirlerini
içeren Fetes Galantes (Hoş Bayramlar)
kitabından, üçer parçalık iki dizi şarkı
besteledi. Verlaine bu kitabında
ltalyan Commedia della Arte'sinin
özelliklerini resimleyen Watteau,
Lancret ve Fragonard gibi sanatçıların
vizyonlarını işlemiş; Debussy ise
bunlardan, kukla anlamına gelen
Fantoches'u 1 882'de bestelemiş,
ancak yayınlamamıştı; 1 89 1 'de
Fantoches'un yeni versiyonunu
hazırlayan Debussy bunu, Fetes
Galantes'ın 1 . kitabında "En
Sourdine" ve "Ciair de Lune" adlı
şarkıtarla 1 903'te yayınlamıştır.
Debussy'nin Fantoches'u -aşık oldugu
için- ithaf etmeyi düşündügü Madam
Vasnier, mükemmel bir şarkıcı, çok
güzel ve aynı zamanda entellektüel bir
kadındı; çagın şairlerini, edebiyatını
Debussy'ye o tanıtmıştı. Ancak onu
yayınladıgında, 1 899'daki evliliginde
Eric Satie ve Pierre Louys ile birlikte
nikah şahitligini yapan Lucien
Fontaine'e ithaf etti . . . Şarkıda
Fantoches, Scaramouche ve Pulcinella
ile ayışıgında hileli planlar kuran bir
şeytani fıgürdür ve şakacı şekilde bir
lavta eşligi taklidindeki müzikte, şarkı
sık sık "la-la-la"larla kesilir.
Yine Vedaine'ın şiirleri üzerine, önce
"Ariettes, paysages belges et
aquarelles" (Küçük aryalar, Belçika
peysaj ve suluboyaları) adıyla 1 888'de,
sonra da "Ariette oubliees"
(Unutulmuş aryacıklar) adıyla 1 903'te
yayınlanan altı şarkı içinde yer alan
"Green" (Ingilizce -Yeşil) ise 1 886'da
bestelenmiş ve - 1 902'de "Pelleas ve
Melisande" operasında Helisande
rolünü başarıyla söyleyen- lskoç asıllı
Amerikalı soprano Mary Garden'a
ithaf edilmiştir. Ruhsal düzensizlikler
yaşayan Verlaine'in, Mathilde
Maute'ye duydugu ideal aşkı yansıtan,
Reynaldo Hahn'ın ve G. Faure'nin de
besteledigi şiir, Debussy'de başarılı
olmuş, neşeli havası yanında, bakir
tazeligi ve yumuşak sıcaklıgı ile
begenilmiştir.: "Bırakın genç
gögsünüze, son öpücüklerinizin
duygusunu taşıyan başımı koyayım"
şeklinde süren sözlerle hayatın
amacını zevk almak olarak kabul eden
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hedonizmi, hazcılıgı da ineelikle
savunan şiirin müzigi, Debussy'de
olgunluk çagına yönelişi gösterir.
Piyanonun, iki ölçü süren cümlesi
üzerine kurulu olan hem melodik,
hem ritmik yapı, Debussy'nin Fransız
dilini çok ustaca degerlendirişini de,
tüm müzik boyunca, her yerde canlı
olarak sergiler. (Süre 8')

olarak tanıttıgı mekanik kukla
Olympia'yı canlı sanarak aşık olur.
Spalanzani güzel kukiayı kurarak
neşeli bir şarkı söylemesini saglar:
"Les oiseaux dans la charmille . . . "
(Çiçekli yoldaki kuşlar) diye başlayan
bu şarkı "Air de la poupee" (Bebegin
Aryası) adıyla da tanınır.
Goımod: Arya

Mozart: Arya

Mozart'ın Don Giovanni Operası'nın
2. perdesi, Donna Elvira'nın -Don
Giovanni'nin eski sevgilisinin- evi
önünde geçer. Don Giovanni genç ve
güzel köylü kızı Zerlina'nın
peşindedir. Donna Elvira'nın
korudugu kıza ünlü serenadını
söyledikten sonra sahneye, çapkın
Don Giovanni'yi arayan köylüler
girer, başlarında Zerlina'nın nişanlısı
Masetto vardır. Uşagının elbiselerini
giyerek kılık degiştirmiş olan Don
Giovanni onları yanlış yerlere
gönderirken Masetto'yu kandırarak
agır yaralar ve gülerek uzaklaşır.
Masetto'nun çıglıgı üzerine Zerlina
gelir: "Vedrai carino" (Uslu durursan
sana yardım edecegim) diye başlayan
aryasını söyler: "Seni iyileştirecek
birşey biliyorum; çok dogal ve çok
tatlı. Hiçbir eczacı onun gücünü
bilmez, onu denemek ister misin, bak
nerede saklıyorum" diyerek
Masetto'nun elini kalbine götürü_r:
"Nasıl da çarptıgını duyuyor musun?"
(Süre 4')
Offenbach: Arya

97 Opera ve operet yazan Jacques
Offenbach'ın bu alandaki sonuncu ve
en başarılı eseri olan Hoffmann'ın
Masalları adlı operası, besteci
öldükten sonra Ernest Guiraud
( 1 83 7-92) tarafından, piyano partisi
kullanılarak orkestrasyonu yapılmış ve
1 O Şubat 1 88 1 'de Paris Opera
Comique'te sahnelenmiştir. Yazar,
romantik şair, aynı zamanda besteci
olan E.T.A Hoffmann'ın ( 1 776- 1 822)
üç ayrı öyküsü üzerine üç perde
olarak Jules Barbier ve Michel
Carre'nin librettosunu yazdıklarını
operanın 1 . Perdesi Paris'te bilgin
Spalanzani'nin odasında geçer. Şair
Hoffmann, bilginin yaptıgı ve kızı

Shakespeare'in ünlü trajedisi,
dünyanın en ünlü aşk öyküsü Romeo
ve Jülyet bir çok besteciye ilham
kaynagı olmuş, konu üzerine -ilki
G. Benda'nın 1 776'da sahnelenen
eseri olmak üzere- bir çok opera da
yazılmıştır. Bunların en tanınmışı
Fransız besteci Charles Gounod'nun,
-Hoffmann libretistleri Barbier ve
Carre'nin hazırladıgı metin üzerine
yazdıgı beş perdelik "Romeo ve
Jülyet" operasıdır. lik kez Paris
Theatre Lyrique'de 27 Nisan 1 867'de
oynanan operanın konusunu bilmeyen
yok gibidir. Montague ailesinden
Romeo ile Capulet ailesinden Jülyet'in
ölümle sonuçlanan trajik aşklarının
canlandırıldıgı opera, aslında hiç de
hüzünlü başlamaz. Çünkü
Capulet'lerde Jülyet şerefine bir balo
düzenlenmiştir ve genç kız mutludur;
bunu vals temposundaki Arietta'sı ile
yansıtır: "Je veux vivre dans la reve"
(Rüyada yaşamak istiyorum). (Süre 4')
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RAH ŞAN APAY, viyolonsel

Y O P N < ı S O LO I STS S E R I E S

cello

RAHŞAN APAY

Rahşan Apay 1 975 yılında dogdu ve
1 980'de lü. Devlet
Joseph Haydn ( 1 732- 1 809)
Konservatuvarı'nda piyano ögrenimine
Adagio Cantabile
başladı; 1 986'da MSÜ Devlet
Piotr i. Çaykovski 1 Pyotr 1. Tchaikovsky ( 1 840- 1 893 )
Konservatuvarı'nda Prof. Reşit Erzin'in
Pezzo Capriccioso Op.62
viyolonsel sınıfına geçti. lik konserini
D. Goya yönetimindeki MSÜ Devlet
Johannes Brahms ( 1 83 3 - 1 897)
Sonat No.2, Fa Majör Op.99 Sonara No.2 in F Major, Op.99
Konservatuvarı Orkestrası ile verdi.
--------ı "Genç Solistler Haftası"nda S. Yalçın
yönetimindeki IDSO ile Saint-Saens'ın
ÖZAY G Ü NAY, mezzo soprano
--------1 viyolonsel konçertosunu seslendirdi.
Pl NAR YILANC IOGLU SAN, piyano piano
23. Uluslararası istanbul Müzik
Festivali "Genç Solistler Dizisi"nde
Manuel de Fa/la (1 8 76- 1 946)
resital verdi, aynı diziye yaylı çalgılar
7 lspanyol Halk Şarkısı 7 Canciones Populares Espafiolas
dörtlüsü ve viyolonsel dörtlüsü üyesi
/. El Pafio Mortmo - 2. Sef!,uidilla Murciana - 3. A sturiana
olarak katıldı. 1 . Uluslararası CRR
4. )ota - 5. Nana - 6. Cancion - 7. Po/o
Konser Salonu Gençlik Festivali"nde
Gioacchino Rossini ( 1 792-! 868)
F. Kerimov yönetimindeki MSÜ
Cezayir'de bir !talyan Kızı Operası'ndan l sabe l la n ı n Aryaları
Devlet Konservatuvarı Orkestrası ile
Isabella's Arias from L'lra l iana in Algeri
Schumann'ın viyolonsel konçertosunu
Per /ui che adoro
Cruda sortel Amor tiranno
seslendirdi. Istanbul'daki çeşitli kültür
merkezlerinde resitaller verdi.
Georges Bizet ( 1 838- 1 875)
TRT'nin "Genç Umutlar" ve "Resital"
Carmen Operası'ndan 2 Arya 2 Arias from Carmen
adlı televizyon programiarına katıldı.
Habanera: L'Amour est un oiseau rebelle
Seguidilla: Pres des remparts de Seville
Rahşan Apay, 1 996'da MSÜ Devlet
Konservatuvarı viyolonsel lisans
27.6. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30
bölümünden mezun oldu ve Master
Atatürk Cul r u ral Cenrre, Concerr Hall, 5.30 pm
çalışmalarını halen Prof. Reşit Erzin ile
sürdürmektedir.

DEFNE YAG M U R DAi, piyano piano

•

'

•

•

•

•

• Born in 1 9 7 5 , Rahşan Apay started
to study piano at the İstanbul

University State Conservatory in 1 980.
In 1 986 she transferred to the cello class
of Prof. Reşit Erzin at the MSU S tate
Conservatory. She gave her fırst concert
with the MSU State Conservatory
ürehescra conducted by D. Goya. In the
Y�ung Soloisrs Week she performed
the Sainr-Saens cello concerto w i th the
İstanbul Srate Symphony Orchesrra
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conducted by S. Yalçın. She gave a

Mozart competition of the MSU State

recital and performed w i th a string

Conservatory she gave a concerr at the

Ensemble on the occasion of the

guarret as well as a cello guarret at the

CRR Concert Hall when she was 1 5 years

composer's rricentenary, and toured
with the same ensemble in the Turkish

staged by the İstanbul Barogue

2 3 rd International Istanbul Music

old. She won fırst prizes at the ) .S. Bach,

Festival "Young Soloists Series". She

Chopin-Erude, Liszt and Cemal Reşit

Republic of Norrhern Cyprus and

played the Schumann Cello Concerro

Rey competitions organİsed by the same

performed in Hadj ibey's musi cal "Arşın
Mal Alan", a production of the Cemal

with the MSU State Conservatory

conservatory. She performed in the 23rd

Orchestra conducted by F. Kerimov at

International Istanbul Music Festival

Reşit Rey Concerr Hall. She conti nues

the First I n ternational Cemal Reşit Rey

"Young Soloists Series" and has given

her singing and chamber music

Concerr Hall Youth Festival. She has

many reci tals and chamber music concerts.

education with Prof. Güzin Gürel.

given recitals at the various cultural

She played the Beethoven Piano Concerro

centres in İstanbul and appeared in

No.4 with the MSU Symphony Orchestra.

TRT-TV programmes Young Talents

She continues to study with Prof. Judith

and Reciral. In 1 996 she graduated

Uluğ in the same Conservarory.

from the ce ll o department of the
Conservatory and is studying for her
Masters degree with Prof. Reşit Erzin.

DEFNE YA(i M U R DAT
• Defne Yagmur Dai 1 976 yılında
dogdu ve 1 986'da MSÜ Devlet
Konservatuvarı'na girerek Prof. Judith
Ulug'un ögrencisi oldu. I S yaşında
MSÜ Devlet Konservatuvarı Mozart
yarışmasını kazanarak CRR Konser
Salonu'nda konser verdi. Konservatuvar
çerçevesinde yapılan J.S. Bach,
Chopin-Etüt, Liszt ve Cemal Reşit
Rey yarışmalarında birincilik ödülleri
aldı. 23. Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali "Genç Solistler Dizisi"ne
katılmasının yanısıra birçok resital ve
oda müzigi konserleri verdi. MSÜ
Senfoni Orkestrası Genç Solistler
Serisi'nde solist olarak Beethoven'in
4. Piyano Konçertosu'nu seslenEiirdi.
Defne Yagmur Dai halen egitimini
lisans 3. sınıfta Prof. Judith Ulug ile
sürdürmektedir.
• Born i n 1 976, Defne Yağmur Dal

entered the MSU State Conservatory i n
1 986 and started study o f the piano with
Prof. Judith Uluğ. After winning the

ÖZAY GÜNAY
Özay Günay 1 989'da, bir yıl
süreyle Marmara Üniversitesi Müzik
Bölümü'nde egitim gördü. 1 990'da
MSÜ Devlet Konservatuvarı Opera
Bölümü'ne geçerek Prof. Güzin
Gürel'in ögrencisi oldu. Istanbul
Avrupa Korosu'nun konserlerine
•

PlNAR Y I LANCIO(iLU SAN
Pınar Yılancıoglu San Istanbul
Belediye Konservatuvarı'nda Verda
Ün, Ova Sünder, Ferdi Statzer ve
Ergican Saydam ile piyano egitimi
gördü. Avusturya Lisesi'ni bitirdi.
Viyana Müzik Yüksek Okulu'nda
Prof. Alexander Jenner, Prof. Dieter
Weber, Prof. Noel Flore ve
Prof. F. Neumann'ın ögrencisi oldu.
Piyanoda olgunluk çalışmalarını
Prof. Agnes Grossmann ile
tamamladı. Çalışmalarını daha sonra
bir yıl ABD'de sürdürdü. Resitat ve
konserler verdi. 1 99 1 'de doçent olan
Pınar Yılancıoglu San halen MSÜ
Devlet Konservatuvarı'nda ögretim
üyesidir.
•

• Pınar Yılancıoğlu San studied the
piano with Verda Ün, Ova Sünder,

Ferdi Statzer and Ergican Saydam at
the İstanbul Municipal Conservatory
(the former İstanbul Un iversity State
Conservatory). She is a graduate of the
Ausrrian Lycee. She continued her

solist olarak katıldı; Istanbul Barok
Toplulugu'nun Purcell'in 300. yılı
nedeniyle gerçekleştirdigi "Dido &
Aeneas" operasında rol aldı; aynı
toplulugun KKTC turnesine katıldı.
CRR Konser Salonu prodüksiyonu
olan "Arşın Mal Alan" operetinde
sahneye çıktı. Halen şan ve oda
müzigi egitimini Prof. Güzin Gürel ile
lisans 4. sınıfta sürdürmektedir.
• ÖZAY GÜN AY studied for a year

at the Marmara University Music

Department i n 1 989. In 1 990 she
transferred to the the MSU State
Conservarory Opera Department and
became a student of Prof. Güz in Gürel.
She performed as a soloist with the
İstanbul European Chorus. She
appeared in Purcel l's "Dido & Aeneas"

studies wirh Prof. Alexander Jenner,
Prof. Dieter Weber, Prof. Noel Flore
and Prof. F. Neumann ar the Wiener
Musik Hochschule. She complered her
Master studies wirh Prof. Agnes
Grossmann and continued her
educarion for a year in rhe USA. She
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has gaven recitals and concerts. In 1 99 1
she received the title of Assistant
Professor and teaches at the MSU State
Conservarory.

Haydn: Adagio Cantabile

1 04 senfonisi ile sayıca oldugu kadar
niteligiyle de senfoniye bugünkü
anlamını kazandıran Joseph Haydn,
"Senfoni'nin Babası" olarak tanınır. lik
senfonilerini Esterhazy kontlugunun
kısıtlı orkestrası için yazan, ancak
1 3. Senfoni'de cesurca dört kornoya
yer veren Haydn, bu eserde alışıimam ış
bir "org" tınısı da elde etmiş, 1 763'te,
Prens Paul'ün ölümünden sonra
Esterhazy kontluguna geçen Prens
Nicolaus için yazdıgı, ilk mezüründen
sonuna kadar, her bölümü ayrı bir
güzellik yansıtan 1 3. Senfonisi ile göze
girmişti. . . 1 . Bölümü olaganüstü zevkli
ve kontrollu yapısıyla ilgi çeken; 3.
bölümü Menuet ile Trio'da zarif flüt
sololarıyla seçkinleşen; 4. Bölümü fugal
yapısıyla Mozart'ın Do Majör (K55 1 )
Senfonisi'ne örnek olan 1 3. Senfoni'nin
2. Bölümü Adagio Cantabile ise,
yalnızca yaylı çalgılar için yazılmıştı ve
çok duygulu bir viyolonsel solosunu
içeriyordu. Haydn'ın o günlerde
orkestraya yeni katılan o çagın ünlü
viyolonselisti Joseph Weigl'ı düşünerek
yazdıgı bu lirik bölüm, bugün piyano
eşliginde de çalınmaktadır ve tüm
viyolonselcilerin gözde parçalarının
başında yer alır. (Süre 5')
Çaykovski: Pezzo Capriccioso

Rus besteci Çaykovski'nin Op.6 1
Mozartiana Süiti'ni bitirdikten sonra
24-3 1 Agustos 1 887 günleri arasında,
viyolonsel ve orkestra için yazdıgı ve
ltalyanca "Pezzo Capriccioso"
(Kaprisli Parça) adını verdigi eseri
çellist A. Brandukofa ithaf etmiştir.
lik kez Moskova'da 7 Aralık 1 889'da
Brandukof tarafından başarıyla
yorumlanan ve besteci tarafından
viyolonsel-piyano uygulaması da
yapılan Pezzo Capriccioso parlak
yapısıyla virtüoz bir parçadır.
Brahms: Fa Majör Sonat

Alman besteci Johannes Brahms iki
tane viyolonsel sonatı yazmıştır.

Birincisi 1 865'te bestelenen Op.38
Sonat, ikincisi ise -2 1 yıl sonra1 886'da tamamlanan Op.99 Fa Majör
Sonat'tır. Dramatik ve rapsodik bir
anlatım öngörülen Fa Majör Sonat'ın
orkestral bir havası vardır. Viyolonsel
kendi dogal kalın ses bölgesinden,
registerinden çıkarılmış, piyano ile
daha yakın bir denge kurulmuştur. 33
yaşındaki Brahms her bölümü, çok
olgun biçimde birbirinden farklı, ama
kendi içinde duygu patlamaları ile
gerçekleştirmiş, tematik gelişim
yanında tınıya da aynı bir karakter
kazandırmıştır. 1 . Bölüm 3/4'1ük
ölçüde, Fa majör tonda, hızlı ve canlı
(AIIegro vivace) tempodadır;
piyanonun tremololarla, kırık
akorlarla renkli ve hareketli girişiyle
hemen orkestral bir hava oluşur.
Viyolonselin girişi bu atmosferi
güçlendirir. Hemen başta Fa
majörden Fa diyez minöre kayış,
kontrast bir tını ortamı hazırlar.
Viyolonselin karanlık tremoloları
üzerinde piyanonun birbirinden çok
uzak kalan akodarının yarattıgı
armonik degişimler tekrara (reprise)
kadar yol gösterir . . . 2/4'1ük ölçüdeki
Fa diyez majör tondaki agır ve tutkulu
(Adagio affettuoso) tempodaki
2. Bölüm sonatın en etkileyici, çekici
kısmıdır. Beethoven'ı anımsatan
ezgiselligi ile seçkinleşen bölümde,
solo çalgı viyolonsel ön plandadır ve
piyano da, ince oldugu kadar, renkli
birlikteligi ile dikkat çeker. Burada da,
1 . Bölüm'dekinin tersine, orta bölme
Fa majör tondadır. . . 3. Bölüm 6/8'1ik
ölçüde Fa majör tonda, hızlı ve
tutkulu (AIIegro passionato)
tempoda, Scherzo karakterinde,
huzursuz atmosferdedir. Piyanonun
çok kez ön plana geçtigi bölüm,
fantastik bir gece müzigi gibi şaşırtıcı
armoniyle, şiddetli senkoplada gelişir.
Ancak, orta bölme Trio, zengin
modülasyonu, koyu-açık tını
kontrastları, içtenlikli melodik
yapısıyla havayı yatıştırır . . . 4. Bölüm
4/4'1ük ölçüde, Fa majör tonda, çok
hızlı (AIIegro molto) tempoda, ünlü
Alman halk şarkısı "lch hab' mich
ergeben"i tema alan neşeli havada,
zaman zaman minöre dönüşse de
yine mutlu bir fınaldir . . . lik kez 24
Kasım 1 886'da ithaf edildigi Robert
Hausmann ve Brahms tarafından

Viyana'da yorumlanan bu sonat,
Brahms'ın öldügü yıllarda bile hala
anlaşılabilmiş, popüler olmuş degildi.
(Süre 29')
De Falla: Yedi Halk Şarkısı

Endülüs dogumlu besteci Manuel de
Falla'nın flamenko ezgilerinin ritmik
özelliklerini de degerlendirerek
1 9 1 4'te yazdıgı "Yedi lspanyol Halk
Şarkısı" o kadar sevilmiştir ki,
sonradan keman ve viyolonsel için
uygulamaları da yapılmıştır. Günlük
yaşamın tipik minyatür skeçler
biçiminde yansıtıldıgı eser "El Pano
Moruno" (Magrib Kumaşı) adlı
parçayla başlar. Flamenkonun tipik bir
özelliginin (3/4 ve 3/8 ölçülerdeki
sürekli degişiminin) belirginleştigi
şarkıdaki sözler aşktaki baglılıkla
ilgilidir: Lekeli bir kumaş pazarda nasıl
fazla para etmezse, sadakatsiz bir
sevgilinin de degerinin çok olmayacagı
anlatılır . . . 2. Şarkı 3/4'1ük ölçüde,
neşeli ve nükteli (AIIegro spiritoso)
tempodadır ve "Murcia Seguidillası"
(Seguidilla Murciana) başlıgını taşır. Bu
canlı şarkı, Seguidilla dansının,
Ispanya'nın Akdeniz kıyısındaki
Murcia bölgesinde oynanan türünü
yansıtır . . . 3/4'1ük ölçüde ve sakin
tempodaki Asturiana, Ispanya'nın
kuzeyinde Atiantik kıyısındaki Asturia
bölgesine özgü hüzünlü bir ezgidir. Bu
duygulu şarkıda doga, aşıga sempati
duymakta, yeşil çam agacı onunla
beraber aglamaktadır . . . 4. Şarkı,
3/8'1ik ölçüdeki hızlı dans Jota,
Ispanya'nın kuzey bölgesi Aragon'dan
kaynaklanan, flamenko olmayan tipik
bir halk dansıdır. Bir veya daha fazla
çiftin oynadıgı bu dansa kastanyetler
eşlik eder. De Falla'nın bu Jota'sının
sözleri ise gençlik aşkının sabırsızlıgını
konu alır: Iki genç sevgili aşklarını
saklamaktadır; çünkü kızın annesinin
başka planları vardır. Jota canlı bir
dansla açılır. Bu kez piyano gitarı
taklit eder. Agır bölme ise romantik
bir şarkıdır, aşkı simgeler; sonra yine
hızlanan dans, eşlik çalgısının sundugu
sakin bölmeyle sona erer . . . 2/4'1ük
ölçüdeki zarif ve sakin 5. Şarkı Nana,
bir ninnidir: "Tatlı uyu yavrum, sabah
yıldızım" diye başlayan şarkı monoton
eşlikte duyurulur . . . 6/8'1ik ölçüdeki 6.
Şarkı, Canci6n (Şarkı) sevilen kadının
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aşı�ına ihanet ederek ona verdi�i acıyı
zarif biçimde anlatan bir a�ıttır. . .
3/S'Iik ölçüdeki, canlı (Vivo)
tempodaki son Şarkı Polo,
Seguidilla'ya benzeyen senkoplu
çalınan bir Endülüs halk şarkısı
türüdür. Flamenko biçiminde tutkulu
bir çingene ezgisi, şarkıcıların "Ay"
biçiminde haykırışiarını yansıtır.
(Süre 1 3')
Rossini: I ki Arya

Ressini'nin Angelo Aneili'nin
librettosu üzerine yazdı�ı iki perdelik
komik opera "L'Italiana in Algeri"
(Cezayir'de bir ltalyan Kızı) ilk kez 22
Mayıs 1 8 1 3'te Venedik'te San
Benedetto Operası'nda
sahnelenmiştir. Cezayir'deki ltalyan
Kızı, ülkenin beyi Mustafa'nın aşık
oldu�u ltalyan lsabella'dır. Ancak
lsabella da, Mustafa Bey'in gözde esiri
Lindoro'yu eskiden beri sevmektedir
ve onu aramak için Cezayir'e
gelmiştir; kurnazlı�ı ile hem sevgilisini,
hem de tüm Avrupalı esirleri kurtarır.
Operanın ünlü uvertürü dışında
lsabella'nın iki aryası, 2. Perdedeki;
kuartet eşli�inde söyledi�i "Per lui
che adoro" (Ona eşlik etmek için) ve
1 . Perdedeki "Cruda sorte! amor
tiranno" (Zalim kader, zorba aşk) adlı
aryalar operanın en başarılı
bölümleridir.
Bizet: Carmen'den Habanera
ve Seguidilla

Bizet'nin ölümünden kısa bir süre
önce, 3 Mart 1 875'te Paris Opera
Comique'te ilk sahnelenişinde başarı
kazanamayan üç perdelik Carmen
Operası, Prosper Merimee'nin aynı
adlı romanından, Henri Meilhac ve
Ludovic Halevy'nin hazırladı�ı libretto
üzerine bestelenmiştir. George Bizet,
bu operasında 1 820'1erde Ispanya'nın
Sevil kentinde, tütün fabrikasında
çalışan çingene kızı Carmen'i renkli
bir müzikle canlandırır. 1 . Perdede
Carmen, fabrikanın ö�le paydosunda
tüm güzelli�i ve şuhlu�u ile erkeklerin
ilgisini çeker ve etkisini ünlü
Habanera dansı ile pekiştirirken
şarkısını da söyler: "L'Amour est un
oiseau rebelle" (Aşk asi bir kuştur) . . .
Bu arada Carmen başka bir işçi kız ile

kavga ederek onu yaralayınca Çavuş
Don jose onu tutuklar; aldı�ı emir
uyarınca hapisaneye götürecektir..
Carmen ise Don Jose'ye, onu
be�endi�ini söylerek kaçmasına izin
vermesini ister ve Seguidilla adlı dans
stilindeki şarkısını söyler: "Pres des
remparts de Seville" (Sevil surları
yakınında), gece vakti, arkadaşının
meyhanesinde manzanilla şarabı
içerek onu bekleyecektir.
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M Ü G E H E N DE KLi, piyano piano

MÜGE H E NDEKLI

Müge Hendekli 1 975 yılında dogdu.
Ilk piyano derslerini dört yaşında
A 1/egro assai A ndante con moto A llegro ma non troppo
Hasbiye Sakpınar'dan aldı. 1 98 1 'de l.ü.
Franz Liszt ( 1 8 1 1 - 1 886)
Devlet Konservatuvarı'na girerek Prof.
Consolation No.J, Re Bemol Majör Cansolation No.3 in D Fiat Major
Ova Sünder'in ögrencisi oldu. Duygu
Lento placido
Ünal'dan armoni, Prof. Emel
Çelebioglu'ndan deşifraj dersleri aldı.
Sergei Prokofiev ( 1 891 - 1 953)
1 993'de ögrenci orkestrasıyla konser
Toccata Op. l 1
-------1 verdi ve Robert Lisesi'nden mezun
oldu. leontima Margulis, Pınar
AH M ET B U RAK E LÇ i , bariton bari tane
-------1 Yılancıoglu ve Hüseyin Sermet'in
GÜLNARE ŞEKI NSKAYA, piyano piano
piyano kurslarına katıldı. 1 997'de B.Ü.
Felsefe Bölümü'nden mezun olan
George Friedrick Haendel ( 1 685 - 1 75 9)
Müge
Hendekli, halen l.ü.
Poro Operası'ndan "Mio ben ricordati" from Poro Opera
Konservatuvarı yarı zamanlı bölümü
Franz Schubert ( 1 797-1828)
lisans 4. sınıfta Prof. Ova Sünder ile
2 Lied {-ieder: Stlindchen (0957) An die Musik (D547)
çalışmalarını sürdürmektedir.
Jules Massenet ( 1 842- 1 9 1 2)
Elegi e
Ludwig van Beethoven ( 1 7 70-1827)

Sonat No.23, Fa Minör Op.57 Sonata No. 2 3 i n F M inor Op. 5 7 (Appassionata)
•

•

•

-

Piotr i. Çaykovski 1 Pyotr 1. Tchaikovsky ( 1 840-1 893)
Mignon'un Liedi Mignon's Lied Op.6 No.6

Wolfgang Arnadeus Mozart ( 1 7 56- 1 79 1 )
Don Giovanni Operası'ndan Serenat "Deh vieni fınestra" Serenade from Don Giovanni

Gaetano Donizetti ( 1 797- 1 848)
Aşk lksiri Operası'ndan Arya "Come paride vezzoso" Aria from L'Elisir d'Amore

Sergei Rahmaninof 1 Rachmaninov ( 1 8 73 - 1 943)

Aleko Operası'ndan Cavatina "Ves tabor spit" Cavatina from Aleko Opera

Üzeyir Hacıbeyof 1 Hadjibeyov ( 1 885 - 1 948)

Köroglu Operası'ndan Arya "Mina ibriklere şarap doldurun" Aria from Köroğlu Opera
28.6. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30
Atatürk Cultural Cencre, Concerc Hall, 5 . 30 pm

• Born i n 1 97 5 , Müge Hendekli began
her study of the piano w ith Hasbiye

Sakpınar at the age of four. In 1 98 1 she
enrered rhe İ. U. Srare Conservarory and
became a srudenr of Prof. Ova Sünder.
She also srudied harmony wirh Duygu
Ünal and readi ng wirh Prof. Emel
Çelebioğlu. In 1 993 she performed w i rh
rhe srudenr orchesrra and graduared
from Robert Lycee. She participared i n
rhe piano courses ofLeonrima Margulis,
Pınar Yılancıoğlu and Hüseyin Sermer.
In 1 997 she graduared from Boğaziçi
University Departmenr of Philosophy.
Müge Hendekli is conrinuing her piano
studies wirh Prof. Ova Sünder as a part
rime srudenr.

A H M ET BURA K ELÇI
Ahmet Burak Elçi 1 970 yılında
dogdu. 1 989'da girdigi l.ü. Devlet
Konservatuvarı şan bölümde Filiz

•
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Ergün'ün ö�rencisi oldu. Müveddet
Günbay ile devam etti�i e�itimini iki
yıldır Prof. Fidan Kassimova ile
sürdürmektedir. CRR Konser Salonu
prodüksiyonu olan "Arşın Mal Alan"
operetinde sahneye çıktı. Bu
kurumdaki görevini sürdüren Ahmet
Burak Elçi aynı zamanda l.ü.
Konservatuvarı opera bölümü son
sınıf ö�rencisidir.
• Born i n 1 970, Ahmet Burak Elçi
enrered the İ . U . State Conservarory

Opera Department in 1 989 as a srudent
of Filiz Ergün. He continued his
singing studies with Müveddet Günbay
and has been working for the last two
years w i th Prof. Fidan Kassimova. He
has appeared i n "Arşın Mal Alan"
operetta, a production of the Cemal
Reşit Rey Concert Hall. He conti nues
his studies at the same conservarory.

Beethoven: Appassionata Sonatı

Beethoven'in ö�rencisi Ries'in
anlattı�ı bir öyküye göre, besteci
1 804 yılında Viyana yakınlarında
ormanda gezinirken garip sesler
çıkarır, homurdanır; eve dönünce de
hemen piyano başına oturup çalmaya
başlar: Bu 1 807'de "Appassionata" adı
konularak yayınlanan 23 numaralı
sonatın son bölümüdür. Tutkulu,
heyecanlı anlamına gelen bu başlı�a
itiraz etmeyen Beethoven, sonatının
konusu hakkında herhangi bir
açıklama yapmayı reddetmiş; kısaca,
"Shakespeare'in Fırtına'sını okuyun!"
cevabını vermiş.
1 . Bölümün (AIIegro assai) çok hafif
şekilde (pianissimo) başlayan girişi
hemen bir gerilim ortamı yaratır.
Sanki karanlık güçlerin temsilcisi gibi
beliren üç nota ve bir trilin

en çok çalınanı da, Cansolation
No.3, a�ır ve yumuşak (lento
placido) tempoda bir noktürndür.
Chepin'in öldü�ü yıl yazılan ve belki
de bu nedenle onun sade bir
noktürnünü anımsatan parçada, sa�
el zarif bir Cantilena'yı duyururken,
sol el kırık akorlarla eşlik eder;
çeşitli modülasyonları (ton
de�işimleri) izleyen tutkulu bir duygu
patlamasından sonra da sakin şarkı
tekrar hafifçe yansır ve sonunda bir
uykuya dalmış gibi kaybolur. (Süre 5')

oluşturdu�u motif tüm sonatın temel
unsurudur. Bir an kaybolan motif
kısa bir sessizlikten sonra tekrar
duyulur; ancak daha güçlü, daha tiz
tondadır; bu arada trillere cevap
olarak beliren ve -5. Senfoni'nin ünlü
kader vuruşlarını anımsatan- dört
notalı motif ile birlikte bölümün
tutkulu gelişimine öncülük eder.
Bazen hızlanan ve güçlenen, bazen
de a�ırlaşan ve hafıfleyen ani
de�işimlerin kontrastı gerilimi
arttırır. Ana tema bu arada buruk bir
görkemle yükselir ve üç kez güçlü
akarların çekiç gibi vuruşu arasında
bastırılır. Serbest bir fantezi şeklinde
gelişen bölüm, güçlü (forte) akarların
sinmesi ile sakin bir sona ulaşır ve
zarif, barışçı ikinci bölüme geçişi
sa�lar . . . 2. Bölüm (Andante con
moto) sade bir ezgi üzerine basit
çeşitlerneler olarak sürer. Bu sakin
çeşitlemeler, ulaşılan mutlu ve
barışçı havayı sanki rahatsız etmek
istemez. Sonda, yine sade ezgi
belirir. Ancak duyulan de�işik
akorlar rahatsız edicidir . . . Ve hemen
bir atakla ara vermeden 3. Bölüm'e
(AIIegro ma non troppo) geçilir.
Huzursuz, adeta vahşi bir ritm
Shakespeare'in Fırtınası'nı anımsatır.
Birinci bölümün kontrastiarı burada
daha dengeli, dizginlenmiş gibidir.
Fırtına sakin biçimde sona
ermeyecek, kesik ve çok hızlı
akorlarla sürecek, sonra da çok
parlak virtüoz kadanslarla ulaşılan üç
güçlü akorla sonuçlanacaktır.
(Süre 26')

1 03 eserinden 35 kadarı piyano için
olan Rus besteci ve piyanist Sergei
Prokofiev bu çalgı için küçük ve ilginç
parçalar da yazmıştır. Op.2 Dört Etüd,
Op.3 ve Op.4 Dörder Parça, Op. l l
Toccata, Op. l 2 On Episod, Op.32
Dört Parça gibi eserler arasında
Toccata hiç şüphesiz en ilgincidir.
Tekrar edilen notalar ve kayan
kromatik akorlar ile sürekli devinim
(moto perpetuo) içindeki bu güç
parça, hiçbir 1 6'1ık notayı bile eksik
etmeden sürer. Prokofiev'in şeytani
yöne e�ilimini ve yetene�ini sergileyen
ve ne belirgin bir teması, ne de motifi
olan Toccata, 2/4'1ük ölçüde
başlayarak bir piyano motoru gibi
kendini geliştirirken yalnızca bir kez
duraklar gibi olur. O da yo�un dinamik
doruktan önce bir felaketmiş gibi
ortaya çıkar, motor felç olmuş gibi
yorgunlukla patlayıcı sona ulaşır.
(Süre 4')

Liszt: Cansolation N o.3

Haendel: Mio ben ricordati

Piyanodaki ola�anüstü virtüozlu�uyla
hayranlı k uyandıran Macar besteci
Ferenc (Franz) Liszt'in 1 849-50
yıllarında, -yani parlak virtüozlu�u bir
yana bırakmaya karar verdi�i
yıllarda- yazdı�ı altı Cansolation
genellikle daha kolay çalınır oldu�u
için biraz ihmal edilmiş gibidir. Ancak
Liszt bu eserlerinde daha kolay bir
piyano tekni�i öngörerek daha
içtenlikli bir anlatıma yönelmiştir.
"Teselli" anlamına gelen ve ismini
Sainte-Breveu'nün aynı adlı şiirinden
alan bu altı "Consolation"un bir dizi
şeklinde, dünyevi ve ilahi aşkı tema
aldı�ı öne sürülür. Bu altı parçadan

1 00 kadar kantat, 30 oratoryo,
pekçok dini koro eseri ve 45 opera
yazmış olan Haendel, Almanya'da
do�muş, 1 706'da gitti�i ltalya'da
opera stilini incelemiş, 1 7 1 1 'de
Ingiltere'ye yerleşmişti. Haendel'in bu
ülkede oturmaya karar vermesinin bir
nedeni de ltalyan stilinde yazdı�ı
Rinaldo Operası'nın sevilmesiydi.
Haendel lngiltere'de pekçok opera
yazmış, ltalya'dan yıldız sanatçılar
getirterek bunları başarıyla
sahnelemişti. Ancak primadonnaların
kaprisleri onu bezdirmiş ve 1 728'de
de Dilenci adlı Ingiliz operasının
başarısı ltalyan operalarının sonu

Prokofiev: Teecata
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olmuştu. Haendel oratoryolara
yönelmesine karşın yine de -paraya
çok ihtiyacı oldugu, zengin bir yaşam
sürdügü için- opera yazmaya az da
olsa devam etti. 28. operası olan
"Poro", ya da diger adıyla "Re
dell'lndie" (Hindistan Kralı) operasını
1 730'da tamamladı. Ancak !talyan
soprano Anna Strada'nın bagazının
hastalanması -ya da bahanesinedeniyle ancak ilk kez 2 Şubat
1 73 1 'de Londra'da King's Theatre'da
sahnelenen eser başarı kazandı, 1 1
kez oynandı. Ünlü Metastasio'nun
"lskender Hindistan'da" adlı
librettosu üzerine bestelenen "Poro",
daha sonra pekçok revizyondan geçti,
aynı yılın sonunda üç arya daha
eklendi. 1 736'da tekrar
sahnelendiginde ise L. Vinci, G. A.
Ristori gibi !talyan müzikçiler de
operaya üç arya daha ilave ederken
Haendel de bundan geri kalmadı; üç
arya da o ekledi. Büyük lskender'in
Hindistan'da egemenlik kurmasını
konu alan Poro Operası'nın en
önemli sahnelerinden biri de "Sei ma
turbo" adlı düeti yanında, lskender'in
"iyi hatırlanmasını" isteyen "Mio ben
ricordati" adlı aryasıdır.
Schubert: Iki Lied

Kısacık hayatında yarattıgı 606 lied
ile "Liedin en büyük ustası" ünvanıyla
anılan Avusturyalı besteci Franz
Schubert, bu şarkılarında her türlü
beste formunu deneyerek sanki tüm
dünyayı liedlerine aktarmıştır. Canlı,
cansız her konuyu, her şiiri büyük
bir ustalıkla liedlerinde canlandıran
Schubert için Brahms şöyle demiş:
"Schubert'in hiçbir liedi yoktur ki,
insan ondan birşey ögrenmesin . . . ".
Schubert "Standchen" (Serenat)
anlamına gelen bu ad altında dört
lied yazmıştır: D889 Shakespeare'in,
D957 Rellstab'ın, D920
Grillparzer'in ve D635 bilinmeyen
bir şairin sözleri üzerine bestelenen
bu liedlerin en tanınmışı herkesin
tanıdıgı D957 " Leise flehen meine
Lieder" diye başlayanıdır. Bu lied,
Schubert'in ölüm yılı olan 1 828
Agustosu'nda başladıgı 1 3 l iedi
içeren Kugunun Şarkısı
(Schwanengesang) dizisinin dördüncü
parçasıdır. Bu diziye Kugunun Şarkısı

adını veren, liedleri 1 829'da
yayıniayan Tobias Haslinger olmuş;
başlıkta, "Bir Soylu Kudretin
(Schubert'in) -bir agaç gibi- son kez
çiçek verişi oldugu için" bu adı
verdigini açıklamıştır . . . D957
Standchen, Prusya Ordusu Subayı
Ludwig Rellstab'ın ( 1 799- 1 860)
"Şarkıların yavaşça çalınıyor, gecenin
içinden sana dogru; oradan aşagıya
sakin koruluga, sevgili bana gel!"
sözleriyle sevgilisini çagıran, ona
aşkını duyurarak kendisini mutlu
etmesini isteyen aşıgın sözlerini
içeren şiiri üzerine bestelenmiş,
zarif, orta hızda (Massig), 3/4'1ük
ölçüde ve Re minör tonda bir
serenattır.
Schubert, "An die Musik" (Müzige)
adlı liedi ise, Viyana'ya gelerek
bestetinin en yakın arkadaşı olan
lsveç dogumlu hukuk ögrencisi Franz
Schober'in ( 1 762- 1 882), "Sen ey
kutsal sanat, hayatın beni o kadar
çok kötü anında, çılgınca
çevreleyerek bogdugu saatlerde
kalbime sıcak bir sevgi verdin, beni
daha iyi bir dünyaya yönelttin"
sözleriyle başlayan iki kıtalık kısa şiiri
üzerine, 1 8 1 7 Mart ayında
bestelemiştir. 4/4'1ük ölçüde, Re
majör tondaki, orta hızdaki liedin
ikinci versiyonu ise "Daha hareketli"
tempodadır.
Massenet: Elegie

25 kadar opera besteleyen Fransız
Jules Massenet, Maria Magdalena
oratoryosunu besteledigi 1 873
yılında, Leeonte de Lisle'nin Les
Erinnyes piyesi için bir "Ara müzigi"
yazma önerisi almıştı. Yazdıgı müzigin
tümü pek tutulmamasına karşın,
perde arasında yer alan bu çekici ve
hüzünlü ezgi Elegie adıyla o kadar ün
kazandı ki, tüm çalgılara uygulandı.
Massenet'in 200 kadar şarkısı
arasında en sevileni olan Elegie,
oktavlı başlangıcı ile de ilginç oldu ve
tüm tenor, soprano, bariton, alto ve
basların repertuarında yer aldı.
Çaykovski: M ignon'un Liedi

Ünlü Alman yazar Johann Wolfgang
Göthe'nin ( 1 749- 1 832) 1 796'da
tamamladıgı "Wilhelm Meister'in

Çıraklık Yılları" adlı eserinden iki tane
Mignon'un Liedi ün kazanmış ve her
biri pekçok besteci tarafından
müziklendirilmiştir. Çaykovski'nin
"Romeo ve Jülyet"in ilk
versiyonundan sonra, 1 869'da Op.6
dizisinin altıncı şarkısı olarak Almanca
orjinal sözler üzerine yazdıgı, "Nur
wer die Sehnsucht kennt" diye
başlayan şiiri, Beethoven 1 808'de,
Schubert 1 826' da, Schumann
1 84 1 'de, Hugo Wolf 1 888'de, C.F.
Zelter 1 8 1 1 'de bestelemişti . .. 80
kadar şarkı yazan Çaykovski'nin
Finlandiya'da geçirdigi yaz tatilinde
tanıştıgı Belçikalı mezzo soprano
Desire Artôt ile arkadaşlıgı ve
samimiyeti gittikçe ilerlemiş, besteci
babasına yazdıgı mektupta onunla
evlenmek istedigini belirtmişti. Ancak
D. Artôt 1 869 başında aniden
Çaykovski'ye haber vermeden bir
lspanyol bariton ile evlendi.
Çaykovski, onun ilhamıyla yazdıgı
Romeo-Jülyet fantezi uvertüründen
sonra, 1 869 sonbaharında besteledigi
bu hüzünlü Mignon'un Liedi'nin
"Yalnızca özlemi tanıyanlar bilir neler
çektigimi! Yalnız ve tecrit edilmişim
tüm mutluluktan; Gökkubbeye, o
yöne bakıyorum. Ah! Beni seven ve
tanıyan uzaklarda . . . " mısraları ile
belki de bu geçmişi anımsıyordu.
Çaykovski felaketle sonuçlanan
1 877'deki evliliginden sonra artık
hiçbir kadınla gönül ilişkisine
girmeyecekti ve bu şarkı da "None
but the Lonely Heart" başlıklı
Ingilizce versiyonuyla onun en
popüler kısa parçalarından biri
olacaktı.
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 Giovanni bir kızı baştan
çıkarmak isterken ona engel olmak
isteyen babası kumandanı öldürür ve
uzaklaşır. Ikinci sahnede Don
Giovanni'nin eski sevgilisi Elvira, köylü
kızı Zerlina'yı bu çapkından korumak
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için alıp götürmüştür. Ikinci perdede
ise, Don Giovanni kızın izini bulur;
eski sevgilisi Elvira'yı kandırarak
uzaklaştırır ve pencere altında
Zerlina'ya mandolin eşliginde bir
serenat yapar: "Deh vieni alla
fınestra" (Sevgilim pencereye gel)
diye başlayan Canzonetta ile onu
kandırmaya çalışır.
Donizetti: Aşk l ksiri'nden arya

Her yıl üç-dört opera yazan, ancak
1 832'deki Aşk lksiri (L'Eiisir
d'Amore) adlı eseriyle tanınan
Gaetano Donizetti, iki perdelik bu
komik operayı Felice Romani'nin
librettosu üzerine bestelemiştir. lik
kez 1 2 Mayıs 1 832'de Milana'da
sahnelenen operada 1 9. yüzyıl başında
bir ltalyan köyünde geçen olaylarda
genç köylü Nemorino, güzel ve
zengin Adina'ya aşıktır; onu
etkileyebilmek için bir şarlatanın
sattıgı "Aşk lksiri"ni içer. Bu sonuçsuz
kalınca da, çavuş Belcore'nin
yardımıyla askere yazılmak ister.
Çavuş Belcore de Adina'dan
hoşlanmaktadır; kıza bir buket
sunarak ünlü bariton Cavatina'sını
söyler: "Come paride vezzoso" (Ne
kadar çekicisin).
Rahmaninof" Aleko'nun Aryası

Biri tamamlanmamış dört opera yazan
Rus besteci Sergei Rahmaninof, tek
perdelik Aleko operasını, ünlü yazar
Puşkin'in Çingeneler şiirinden
yararlanan Nemiroviç-Dançenko'nun
librettosu üzerine 1 892'de
bestelemiştir. llk kez 9 Mayıs 1 893'de
Moskova'da sahnelenen opera,
Çaykovski ile Boradin'in müziklerinin
ilginç bir karışımı gibidir. Genç ve
güzel Zemfıra'ya olan aşkı nedeniyle
çingenelere giden Aleko, onun
kendisini aldattıgını görüp 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 konserlerir;tde sık sık yer
verdigi Aleko'nun Cavatina'sıdır: "Ves
tabor spit" (Ay gökyüzünde
yükselmiş).

Hacıbeyof" Köro�lu'ndan Şarkı

Şusa'da dagan, Bakü'de ölen
Azerbaycanlı besteci Üzeyir (Abdul
Hüseyin) Hacıbeyof ülkesinin çagdaş
müzi�inin kurucusudur. Halk müzigi
korosuna bariton olarak katılmış,
bunu yanında keman, viyolonsel ve
tar da çalmayı ögrenmiş, 1 907'de
Leyla ile Mecnun Operası'nı yazmış,
bunu izleyen sekiz opera, -içinde
Arşın Mal Alan da olan- yedi müzikli
komedi, iki kantat, halk müzigi
orkestraları için Şur ve Çargah
makamlarında süit ve fanteziler, trio,
sonatina gibi enstrümantal eserler,
şarkılar yazmış, halk müzigi
düzenlemeleri yapmıştır. Azerbaycan
halk ve sanat müzigi hakkında iki kitap
da yazan Üzeyir Hacıbeyof, Köroglu
Operası'nı, M. Ordubadi'nin
librettosu üzerine 1 936'da
bestelemiştir. Bir halk kahramanının
zulme baş kaldırışını bir aşık agzıyla
canlandıran Köroglu, 1 94 1 'de de
Rusya Devlet Ödülü'nü kazanmıştı.
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AYDA TU N Ç , keman viol i n

AYDA TUNÇ

Ayda Tunç 1 973 yılında dogdu.
1 987'de MSÜ Devlet
Claude Debımy ( 1862-1 9 1 8)
Konservatuvarı'na girerek Yusuf
Sonat, Sol Minör Sonata in G m i nor
Güler Aksöz ve Çigdem Yonat Iyicil
A 1/egro vivo
ile keman, Prof. Ereivan Saydam ve
lntemıede, Fantasque et Leger
Prof. llhan Usmanbaş ile
Fina/e. Tres anime
kompozisyon egitimi gördü. Salzburg
Fritz Kreisler ( 1 875 - 1 962)
Mozarteum Akademisi'nde Jean
La Gitana
Fournier'nin yaz kurslarıyla kurs
konserlerine ve Lucas David'in aynı
Ü F LE M E ÇALG l LAR BEŞLISI
konservatuvarda verdigi keman
kurslarına katıldı. "Orchestre
WIND QUINTET
International des Jeunesses Musicales
BAŞAK ERSÖZ, flüt flure
de Suisse"in yaz etkinlikleriyle
--__ _
_________ ______ --------i Mısır'da yapılan "Ecume " Uluslararası
ti n_
ı a_n_e_t_cE BRU M I N E SO NAK IN, ke_
r1ar
--------1 Akdeniz Müzik Okulları Festivali'ne
SEVGI ÖZSEVER, obua oboe
oda müzigi toplulugu üyesi olarak
--------1 katıldı. Almanya'da, Vogler Dörtlüsü
KAAN YALÇI N, fagot bassoon
üyesi Franz Reineke ile oda müzigi
OZAN GÖKTAN, korno horn
çalıştı. MSÜ Devlet Konservatuvarı
etkinlikleri çerçevesinde orkestra ve
Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 75 6- 1 7 9 1 )
oda
müzigi konserlerinde çaldı,
Üfleme Çalgılar Beşiisi Wind Quinret (K388)
resitaller verdi. Halen aynı
(Serenat No. l 2, Do Minör'den düzenleyen Arranged from Serenade No. l 2
konservatuvarda lisans 4. sınıf
i n C M i nor by Mordechai Rechtman)
ögrencisidir.
A llegro

SERRA TAVŞANLI, piyano piano

•

A ndante
Menuetto in Canone-Trio in Canone al rovesco
Allegro

johann Straım ( 1 825-1 899)
Perpetuum Mobile: Musikalischer Scherz, Op257
(Üfleme Çalgılar Beşiisi için düzenleyen Arranged for Wind Quincet
by Friedrich Gabler)
Allegro

29.6. ı 997, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, ı 7.30
Atarürk Culcural Cen cre, Concerr Hall, 5 . 3 0 pm

• Born in 1 97 3 , Ayda Tunç enrered

the MSU Srare Conservarory in 1 987

and srudied violi n with YusufGüler
Aksöz and Çigdem Yanar İyicil and
composirion with Prof. Ereivan Saydam
and Prof. İlhan Usmanbaş. She
participated in the summer courses of
Jean Fournier and course concerrs at the
Mozarteum Academy in Salzburg

as

well as courses given by Lucas David at
the MSU State Conservarory. She
parricipared as a member of a chamber
ensemble at the summer activities of
the ürehestre International des
Jeunesses Musicales de Suisse and at the
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wirhin rhe conservarory . She is ar

by rhe İstanbul Srare Opera. She is

Music Schools Festival in Egypr. She

present studying wirh Perim Köknarer.

currenrly principal flaurisr ar rhe Cemal

ÜFLEME ÇALGlLAR BEŞLISI

Symphony Orchesrra . . . Born in 1 97 6 ,

Reşir Rey Concerr Hall Opera and

worked wirh Franz Reineke, rhe
member of rhe Vogler Quarrer i n
Germany. She has appeared wirh
student orchesrras and chamber music
ensembles and has given recirals. She
continues her studies ar rhe same
conservarory.

SERRA TAVŞANLI
Serra Tavşanlı 1 978 yılında dogdu
ve beş yaşında Perim Köknarer ile
piyanoya başladı. likokuldan sonra
MSÜ Devlet Konservatuvarı'na girdi.
Viyana'da Alexander Jenner'in yaz
kurslarına katıldı; lsviçre'de Hadassa
Schwimmer ve Almanya'da Franz
Reineke ile oda müzigi çalıştı. lzmir'de
yapılan Oda Müzigi Festivali ve
Mısır'da yapılan "Ecume" Uluslararası
Akdeniz Müzik Okulları Festivali'ne
•

oda müzigi topluluguyla katıldı.
Konservatuvar bünyesinde
düzenlenen çeşitli yarışmalarda
dereceler aldı. Halen aynı
konservatuvarda lisans 3. sınıfta Perim
Köknarer ile egitim görmektedir.

W I N D Q U INTET

1 97S'de dogan BAŞAK ERSÖZ,
1 986'da MSÜ Devlet Konservatuvarı'na
girerek Prof. Mükerrem Berk ve
Nazım Acar ile flüt, Prof. Ereivan
Saydam i le kompozisyon egitimi
gördü. 1 99S'de mezun oldu ve
ltalya'da Raffaele Trevisani ve Vieri
Bottazzini'nin flüt kurslarına devam
etti. Istanbul Devlet Operası
tarafından gerçekleştirilen Mahler'in
8. Senfonisi'nde görev aldı. Halen
CRR Konser Salonu Opera ve
Senfoni Orkestrası'nda 1 . Flüt
görevini sürdürmektedir . . . 1 976'da
dogan EBRU MINE SONAKIN,
1 987'de MSÜ Devlet
Konservatuvarı'nda Ahmet
Ermakastar ile klarnet ögrenimine
başladı. Halen l isans 4. sınıfta Feza
Çetin i le çalışmaktadır.. 1 977'de
dogan SEVGI ÖZSEVER, 1 989'da
MSÜ Devlet Konservatuvarı'nda
Gülşen Negiz ile obua ögrenimine
başladı. Halen lisans 4. sınıfta Feza
Çetin ile çalışmaktadır . . . 1 978'de
dogan KAAN YALÇIN, 1 989'da
MSÜ Devlet Konservatuvarı'nda
Mehmet Ali Boguç ile fagot
ögrenimine başladı. Halen lisans
2. sınıf ögrencisidir . . . . 1 977'de dogan
OZAN GÖKTAN, 1 990'da MSÜ
Devlet Konservatuvarı'nda l rfan
Türkay ile korno ögrenimine başladı.
Halen lise 3. sınıf ögrencisidir.
•

• Born i n 1 97 5 , BAŞAK ERSÖZ

en tered rhe MSU Srare Conservarory in
• Born i n 1 97 8 , Serra Tavşanl ı began
her study of rhe piano wirh Perim

Mükerrem Berk and Nazım Acar and

Köknarer ar rhe age of five. Afrer

composition wirh Prof. Ereivan

1 986 where she srudied flure wirh Prof.

primary school she entered rhe MSU

Saydam, graduaring i n 1 99 5 . She

Srare Conservarory. She parricipared in

parricipared in che flure courses of

rhe summer course of Alexander Jenner,

Raffaele Trevisani and Vieri Borrazıi n i

srudied privarely wirh Hadassa

i n lraly. She played r h e flure i n

Schwimmer in Swirzerland and srudied

Mahler's Symphony N o . 8 , performed

chamber music wirh Franz Reineke i n
Germany. She parricipared i n rhe !zmir
Chamber Music Festival as well ar rhe
Ecume Jn cernarional Medirerranean
Music Schools Festival i n Egypr wirh a
chamber ensemble. She received several
prizes in various comperirions organİsed

EBRU M i N E SONAKIN began her
srudy of rhe clariner wirh Ahmer
Ermakasrar ar rhe MSU Srare
Conservarory i n 1 98 7 . She is ar present
studying wir h Feza Çerin . . . Born i n
1 97 7 , SEVGi ÖZSEVER began her
study of rhe oboe wir h Gülşen Negiz ar
rhe MSU Srare Conservarory in 1 989.
She is ar present studying wirh Feza
Çerin . . . Born in 1 97 8 , KAAN
YALÇIN began his srudy of che
bassoon wirh Melımer Ali Boğuç ar rhe
MSU Srare Conservarory in 1 989 where
he is conrinuing his musical
educarion . . . . Born i n 1 97 7 , OZAN
GÖKTAN began his srudy of che lıorn
wirh İrfan Türkay ar rhe MSU Srare
Conservarory in 1 990 . He is ar present
in his rhird year of rhe Lycee secrion of
che conservarory.

Debussy: Sonat

Debussy'nin son eseri olan bu Keman
Sonatı, 1 9 1 7 yılının bahar aylarında
tamamlanmıştır. Debussy de son kez
halk karşısına çıkıyor ve genç Fransız
kemancı Gaston Poulet ile S Mayıs
1 9 1 ?'de bu sonatı seslendiriyordu.
Teknik yönden oldukça güç olan,
kemancıya zor görevler yükleyen
eserin üç bölümü dogaçlama gibi
birbirine yaklaştırılmış, sanki bir
bütün olarak özgürce akıcılık
kazanmıştır. Kısa motiflerle
formülleşen, gölgeli kontrastiada ve
degişken ritmlerle çekicilik kazanan,
abartılı rapsodik hareketlerden
sakınılan sonatta, keman, -uyumlu
armonisiyle rahatlatan ve ancak çok
ender melodi çizgisine yaklaşan
piyanonun eşliginde- bestecinin kendi
iç konuşmasını yansıtır gibidir.
Özellikle çabuk tempoda ve 3/4'1ük
ölçüdeki 1 . Bölümün (AIIegro vivo)
tutkulu ve tatlı (dolce espressivo)
başlayan anlatımı, "Fantasque et

233

leger" (Oiagandışı ve hafif) başlıklı
"Ara Müzigi" (lntermede) ile özlemi
belirleyen bir serenada dönüşür. Çok
canlı (Tres anime) olarak sunulan
Finale ise, Debussy'nin lberia adlı
eserini anımsatan bir Rondo üzerine
sürekli hareket (Mouvement
perpetuel) biçiminde kuruludur.
Debussy'nin "Gelecekte, gökyüzünde
serbestçe salınır gibi görünen
eserlerden sakının; onlar çogu kez
hasta bir beynin karanlıklarının
ürünüdür" sözlerine işaret eden
eleştirmenler yine onun, "Dönüp
kendi kuyrugunu ısırmaya çalışan bir
yılanın izlenimini yansıtan bu hareket"
cümlesiyle fınali tanımlıyorlar.
(Süre 1 3')
Kreisler: La Gitana

1 O yaşında Viyana Devlet
Konservatuvarı'nın gelmiş geçmiş en
genç mezunu olan Avusturyalı
kemancı Fritz Kreisler,
Hellmesberger'den keman,
Bruckner'den teori desleri almış,
kendi kendine piyano da ögrenmiştir.
1 2 yaşında Paris Konservatuvarı'nı da
Massart'ın ögrencisi olarak birineilikle
bitiren Kreisler, teknik ustalıgı ve
kendine özgü tatlı sonoritesi ile ün
kazanmış, ayrıca keman repertuarını
küçük mücevherler, güzel ve zarif
parçalarla zenginleştirmiştir. Kendi
orjinal besteleri yanında, yaptıgı
olaganüstü başarılı uygulamaları ile ve
müzik dünyasını şaşırtan Boccherini,
Martini, Porpora, Couperin gibi eski
ustaların unutulmuş eserleri olarak
sundugu kendi parçaları ile tanınan
Kreisler'in "La Gitana" (Çingene
Kadın) adlı parçası, zarif arabesk bir
kadansla başladıktan sonra, kaprisli
bir dans ezgisiyle bu kişiligi tanımlar.
(Süre 3')
Mozart: Serenat

Mozart'ın 1 782 Temmuz ayı içinde
Viyana'da iki obua, iki klarnet, iki korno
ve iki fagottan oluşan sekizli için yazdıgı
Do Minör Serenat, ya da "Nacht
Musique" başlıklı eserinin notası uzun
süre kaybolmuş, 1 903'de AvusturyaMacaristan Bankası baş müfettişlerinden
Steinböck'ün ölümünden sonra
eşyaları arasında bulunmuş ve Viyana

kentine hediye edilmiştir. 1 7 Temmuz
1 782'de Mozart babasına şu satırları
yazmış: " . . . acele tarafından bir Gece
Müzigi yazmak zorunda kaldım, ama
yalnızca armonisini. Yoksa bunu
Haffner'lerin evindeki şenlikte de
kullanacaktım . . . " Ancak bu eserin,
öne sürüldügü gibi -orkestrasında
klarnet bulunmadıgından- Kont
Schwarzenberg'in evindeki konser
için degil de, Kont von liechtenstein
için bestelendigi sanılmaktadır.
Mozart daha sonra, 1 787 baharında
bu Serenat'ı yaylı çalgılar beşiisi için
de düzenlemiştir. Bu eseri
günümüzde de Mordechai Rechtman
tahta üfleme çalgılar beşlisine
uygulamıştır.
Serenat dört bölümden oluşur:
1 . Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Do minör
tonda, neşeli (AIIegro) tempodadır ve
obua ile girer. Dengeli yapısıyla, zarif
gelişimiyle ilgi çeker . . . 2. Bölüm
3/8'1ik ölçüde, yine Do minör tonda
ve agırca (Andante) tempodadır;
klarnetin tatlı (dolce) yorumu ile
seçkinleşir . . . 3. Bölüm 3/4'1ük ölçüde,
Sol Minör Senfoni'nin Menuet
bölümünü anımsatan, tipik bir Menuet
yapısındadır; ancak bir Kanon
biçiminde benzetimle gerçekleşir. Bu
kısa bölümün neşeli Do majör
tondaki Trio bölmesinde ise
Menuet'in teması tersine (Al rovesco)
yorumlanır . . . 4. Bölüm ise 2/4'1ük
ölçüde, yine neşeli (AIIegro)
tempoda, canlı yapıda bir fınaldir.
Burada tema, sekiz özgür varyasyonla
işlenir.
Strauss: Perpetuum Mobile

1 6 Operet ve 479 dans müzigi
besteleyen, Vals Kralı olarak anılan
Johann Strauss "Ogul" için bir
eleştirmen şöyle demiş: "0, insanlık
için yüzbin doktorun yaptıgı iyiligin
daha fazlasını başardı!" Gerçekten de,
özellikle valsleri ile tüm dünyanın
sevgisini kazanan Johann Strauss
keman çalma ve orkestra şefligi
yetenegini babasından almış, ancak bu
konuda onu da geçmiştir. 1 844'de,
henüz 1 9 yaşındayken kendi
orkestrasını kurmuş, adeta babasına
rakip olmuştur. Beş yıl sonra da babası
ölünce, onun ünlü orkestrası, şef
degnegini ogul Strauss'a teslim etti ve

iki orkestra birleşti. Sanki bir kraliyet
ailesi gibi, üç oguldan -Johann, Josef
ve Edward Strauss- en büyügü olan
Johann krallık tahtına çıkıyor, vals
dünyasını yönetmeye başlıyordu.
Zaten o yıllarda Viyana'da iki
hükümdarın yaşadıgı belirtiliyordu: 1.
Franz Josef ve ll. Johan n Strauss . . .
Ancak birincisi yalnız Avusturya'yı
yönettigi halde, ikincisinin hükmü tüm
dünyada geçmekteydi. Daha altı
yaşındayken ilk valsini besteleyen
Strauss, yüzlerce Vals, Polka, Kadri!
ve Marş yazdı; üç perdelik
operetlerinde yer alan dans
müziklerini de ayrı Opus numaraları
ile yayınladı. Bunlardan başka az da
olsa Çardaş, Potpuri, Romans,
Mazurka, Polonez, Fantezi, Prelüd gibi
parçalar ve bir de Müzikal Şaka adını
verdigi ve sürekli devinim anlamına
gelen Perpetuum Mobile'yi besteledi.
Üç kez evlenen Strauss'un 1 862'de ilk
evlendigi yıl besteledigi bu Müzikal
Şaka (Musikalischer Scherz), 2/4'1ük
ölçüde belirlenen temanın canlı
varyasyonlada gelişmesiyle neşeli bir
hava oluşturur. Aslında orkestra için
yazılan eseri tahta üfleme çalgılar
beşiisi için Friedrich Gabler
uygulamıştır.
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G Ö KN i L ÖZKÖ K, viyola viola
N ESLi HAN KARAMIZRAK, piyano piano
Mikhail Glinka ( I R04- 1 85 7)
Sonat, Re Minör Sonata in D M i nor
A llegro moderato

•

Larghetto ma non troppo

johann Nepomuk Hummel ( 1 7 78- 1 83 7)
Fantezi, Re Minör Fantasy in D M i nor
johannes Brahms ( 1 83 3 - 1 897)
Sonat No. 1, Fa Minör Op. 1 20 Sonata No. l i n F M i nor, Op. l 20
A llegro appmsionato
•

•

A ndante un poco A dagio

A llegretto grazioso

•

Vivace

G Ö K N I L ÖZKÖK
Göknil Özkök 1 977 yılında dogdu.
1 989'da l.ü. Devlet
Konservatuvarı'na girerek Ani
Inci'nin ögrencisi oldu. Betty
Osteroth'un kurslarına katıldı; Marco
Bergamaschi ile oda müzigi çalıştı.
Istanbul Devlet Senfoni
Orkestrası'nda görev aldı. Halen aynı
konservatuvarda lisans 2. sınıfta Ani
Inci ile ögrenimini sürdürmektedir.

•

i STA N B U L ODA M Ü Z i G i TOPLU LUG U
İSTANBUL CHAMBER MUSIC ENSEMBLE
EZGI SAYDAM, soprano
ÖZAY GÜNAY, mezzo-soprano
TANER ORHAN, tenor
ÖNAY G ÜNAY, bariton baricone

BURAK BILGILI, bas

bass

GÖKÇE ERG I N, keman violin

DILBA(; TOKAY ÖNVURAL, viyolonsel cello
ÖMER TURKAY, piyano piano

Ludwig van Beethoven (1 770- J R27)
lskoçya, Galler ve Irianda Şarkıları Scoccish, Welsh and lrish Songs
1 - Soprano, Tenor ve Bas için "Lochnagar" for Soprano, Tenor and Bass (Wo0 l 5 6 No.9)
2- Soprano, Tenor ve Bas için "Ye shepherds" for Soprano, Tenor and Bass (Wo0 1 56 No.4)
3- Mezzo-soprano için "Faithfu' johnie" for Al co (0p. l 08 No.20)
4- Tenor ve Bas için "Farewe/1 bliss" for Tenor and Bass (Wo0 1 5 2 No.20)
5- Bas için "The so/dier" for Bass (Wo0 1 5 7 No.2)
6- Bariton için 'The pulse ofan lrishman" for Baricone (Wo0 l 54 No.4)
7- Soprano, Mezzo-soprano ve Bas için "Charlie is my dar/ing"
for Soprano, Alto and Bass (Wo0 l 5 7 No. 3 )

8- Tenor için "Enchantress, farewe/1" for Tenor (0p . l 08 N o . l S)
9- Mezzo-soprano için "Bonnie laddie, highland laddie" for Al co (0p. l 08 No.7)
1 0- Tenor ve Bas için "The chase of the wolf' for Tenor and Bass (WoO 1 5 5 No. l )
l l - Soprano için "O might 1 but my Patrick love" for Soprano (Wo0 l 5 3 No. l 6)
1 2- Soprano için "Sa/Iy in our al/ey" for Soprano (0p. l 08 No. 2 5 )
1 3- Soprano, Tenor ve Bas için "Duncan Gray" for Soprano, Tenor and Bass (WoO 1 56 No.2)
30.6. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30
Ararürk Culrural Cenrre, Concerr Hall, 5 . 30 pm

• Born in 1 97 7 Gökn i l Özkök entered

che İ . U. S care Conservacory in 1 989 and

began her viola studies wich Ani İ nci .
She parcicipaced in che courses conducced
by Betty Osteroth and scudied chamber
music w i c h M arco Bergamaschi . She
played in the İ stanbul Scace Symphony
Orclıestra. Slıe concinues co study che
viola wiclı Ani İ nci .

lSTA N BUL ODA M ÜZI Gl
TOPLULUGU
İ ST A N B UL CHAM B E R
MUSIC ENSEM BLE

l.ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
bölümünü bitiren EZGI SAYDAM,
1 990-92 arasında Salzburg Mozarteum
Müzik ve Sahne Sanadarı ögretim üyesi
Prof. Hanna Ludwig ve Monika Lenz ile
çalıştı. 1 992'de MSÜ Devlet
Konservatuvarı opera bölümüne girdi.
Çeşitli konser ve seminerlere katıldı.
Purcell'in 300. yılı nedeniyle Istanbul
Barok Toplulugu'nun sahneledigi Dido
ve Aeneas operasında rol aldı. Egitimini
halen aynı konservatuvarın opera ve
şan bölümünde Prof. Güzin Gürel ile
sürdürmektedir. . . ÖZAY GÜNAY
1 989'da, bir yıl süreyle Marmara
•
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Üniversitesi Müzik Bölümü'nde egitim
gördü. 1 990'da MSÜ Devlet
Konservatuvarı'na girdi ve Prof. Güzin
Gürel'in ögrencisi oldu. Istanbul Avrupa
Korosu'nun konserlerine solist olarak
katıldı; Istanbul Barok Toplulugu'nun
Purcell'in 300. yılı nedeniyle
gerçekleştirdigi "Dido ve Aeneas"
operasıyla CRR Konser Salonu
prodüksiyonu olan "Arşın Mal Alan"
operetinde rol aldı. Şan ve oda müzigi
egitimini halen Prof. Güzin Gürel ile
lisans 4. sınıfta sürdürmektedir . . .
1 972'de dogan TANER ORHAN,
1 988'de MSÜ Devlet Konservatuvarı'na
girdi ve Atıfet Usmanbaş'ın ögrencisi
oldu. Egitimini 1 993'den beri Prof.
Güzin Gürel ile sürdürmektedir. CRR
Konser Salonu prodüksiyonu olan
"Arşın Mal Alan" operetinde rol aldı. . .
ÖNAY GÜNAY 1 989'da I.Ü. Devlet
Konservatuvarı'nda şan egitimine
başladı. 1 99 1 'de MSÜ Devlet
Konservatuvarı opera bölümüne
geçerek Prof. Yıldız Dagdelen'in,
1 994'de de Prof. Güzin Gürel'in
ögrencisi oldu. Istanbul Barok
Toplulugu'nun Purcell'in 300. yılı
nedeniyle gerçekleştirdigi "Dido ve
Aeneas" operasıyla CRR Konser
Salonu prodüksiyonu olan "Arşın Mal
Alan" operetinde rol aldı. Şan ve oda
müzigi egitimini halen Prof. Güzin Gürel
ile sürdürmektedir. . . 1 974'de dogan
BURAK BILGILI 1 994'de MSÜ Devlet
Konservatuvarı opera bölümüne
girerek Prof. Güzin Gürel'in ögrencisi
oldu. Istanbul Barok Toplulugu'nun
Purcell'in 300. yılı nedeniyle
gerçekleştirdigi "Dido ve Aeneas"
operasında rol aldı. Egitimini halen Prof.
Güzin Gürel ile lisans 1 . sınıfta
sürdürmektedir . . . 1 975'de dogan
GÖKÇE ERGIN, ilk keman derslerini
Prof. Saim Akçıl'dan aldı ve 1 986'da
MSÜ Devlet Konservatuvarı'na girdi,
1 996'da mezun oldu. Prof. Saim Akçıl'ın
kurdugu Gençlik Orkestrası'nın
yurtiçinde ve KKTC'de, Prof. Güzin
Gürel'in şan sınıfının KKTC ve Dogu
Akdeniz Üniversitesi Bahar Şenligi'nde
verdigi konseriere katıldı. Halen
Borusan Oda Orkestrası üyesidir . . .
1 976'da dogan DILBAC TOKAY
ÖNVURAL, 1 986'da MSÜ Devlet
Konservatuvarı'na girerek Prof. Reşit
Erzin'in ögrencisi oldu ve 1 996'da lisans
bölümünden mezun oldu. Alexander

Rudin'in yaz kurslarına katıldı. 1 995
Genç Solistler Dizisi'nde Viyolonsel
Dörtlüsü üyesi olarak konser verdi.
CRR Opera ve Senfoni Orkestrası'na
viyolonsel grup şef yardımcısı olarak
girdi. Halen aynı konservatuvarda Prof.
Reşit Erzin'in master ögrencisidir . . .
1 97 1 'de dogan ÖMER TURKAY,
piyanoya 1 982'de Seher Tanrıyar ile
başladı ve 1 992'de MSÜ Devlet
Konservatuvarı lisans bölümünden
mezun oldu. Master çalışmasını halen
Prof. Metin Ögüt ile sürdürmektedir.

with Prof. Güzin Gürel. . . Bom i n 1 97 2 ,
TANER ORHAN entered the MSU
S ta te Conservatory in 1 988 and started
to study singing with Arıfet Usmanbaş.
Since 1 993 he has been a studem of
Prof. Güzin Gürel. He performed in the
"Arşın Mal Alan", produced by the
Cemal Reşit Rey Concerr Hall . . .
ÖNAY GÜNAY started to study
singing at İ. U. State Conservatory i n
1 989. I n 1 99 1 h e transferred t o the
Opera Departınem of the MSU State
Conservatory and studied fırst with Prof.
Yıldız Dağdelen and later with Prof.

• A graduate of the I. U. Departınem of

Güzin Gürel i n 1 994. He appeared in

with Prof. Hanna Ludwig and Monika

Purcell's "Dido & Aeneas" staged by the

Lenz, both teaching members of the

occasion of the Purcell tricemenary as

Salzburg Mozarteum Music and

well in the "Arşın Mal Alan" operetta

Performing Arrs from 1 990 to 1 992. In

produced by the Cemal Reşit Rey

Sociology, EZGi SAYDAM worked

İstanbul Baroque Ensemble on the

1 992 she emered the Opera Departınem

Concert Hal l . He cominues to study

of the MSU State Conservatory. She

singing and chamber music with Prof.

parricipated in concert and in seminars,

Güzin Gürel . . . Bom in 1 974, BURAK

and performed in Purcell's opera Dido &

BiLGİLİ started to study singing with

Aeneas, staged by the İstanbul Baroque

Prof. Güzin Gürel at the Opera

Ensemble on the occasion of the

Departınem of the MSU State

tricemenary of the composer. She is

Conservatory in 1 994. He performed i n

continuing her studies with Prof. Güzin
Gürel in the Opera and Singing

Purcell's "Dido & Aeneas" staged b y the

Departmem . . . ÖZAY GÜNAY studied

occasion of the Purcell tricemenary. He

İstanbul Baroque Ensemble on the

for a year at the Marmara University

cominues to study with Prof. Güzin

Music Departınem in 1 989. In 1 990 she

Gürel . . . Bom i n 1 97 5 , GÖKÇE

transferred to the MSU State

ERGiN began her study of the violin

Conservatory and became a studem of

with Prof. Saim Akçıl and emered the

Prof. Güzin Gürel. She performed as

MSU State Conservatory in 1 986,

soloist in the concerrs of the İstanbul

graduating i n 1 996. She participated in

European Choir and appeared i n

the concerts given i n Turkey and in

Purcel l's "Dido & Aeneas" staged b y the

Turkish Republic of Northem Cyprus

İstanbul Baroque Ensemble on the

by the Youth Orchesrra, founded by

occasion of the rricemenary of the

Prof. Saim Akçıl as well as i n the

composer as well in the "Arşın Mal

concerrs given in Cyprus and at the

Alan" operetta produced by the Cemal

Eastem Medi terranean University

Reşit Rey Concerr Hal l . She cominues

String Festival by the vocal students of

her singing and chamber music studies

Prof. Güzin Gürel. She is a member of
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che Borusan Chamber Orchescra . . .
Born i n ı 976, DİLBAG TOKAY
ÖNVURAL encered che MSU Scace
Conservacory in ı 986 where she
scudied cello under Prof. Reşic Erzin ,
graduacing in ı 996. She parcicipaced i n
che summer courses of Alexander
Rudi n and performed in che ı 995
Young Soloiscs Series as a member of
che Cello Quarcec. She is assiseane
principal eellise in che Cemal Reş i c Rey
Opera and Symphony Ürehescra and is
scudying for her Masters degree w i ch
Prof. Reşic E rzin . . . Born i n ı 97 ı ,
ÖMER TURKAY began his scudy of
che piano wich Seher Tanrıyar in ı 982
and graduared from che MSU Scace
Conservacory in ı 992. He is studying
for his Mascers degree w i ch Prof. Mecin
ögüc in che same conservacory.

Glinka: Sonat

Smolensk bölgesinde yerleşmiş aslen
Polonyalı bir ailenin oglu olan Mikhail
lvanoviç Glinka sistematik olmayan
özel müzik dersleriyle yetişti. O
civarda oturan amcasının serllerden
oluşan özel orkestrasıyla Mozart,
Haydn, Beethoven uvertürleri ve
senfonileri çalması onu çok etkiledi.
lik enstrümantal bestelerini de 1 8
yaşında Mozart'ın temaları üzerine
yazdı. O yıllardan sonra hem orkestra,
hem piyano ya da arp için solo çalgı
eserleri ve oda müzigi besteledi.
Onun bir yaylı çalgı için tek solo eseri
1 825'te, memuriyetten ayrıldıgı yıl
bestelemeye başladıgı, ancak 1 828'de
yarım bıraktıgı Viyola Sonatı'dır. 1 932
yılında Moskova'da V. Borisovski'nin
düzenlemesiyle iki bölümlü olarak
yayınlanan sonat, neşeli ancak ılımlı
(AIIegro moderato) tempodaki birinci
bölümle, pek o kadar agır olmayan
(Larghetto ma non troppo) başlıklı
ikinci bölümden oluşur.
Hummel: Fantezi

Eski Pressburg'ta (şimdiki Bratislava)
dogan, Weimar'da ölen Avusturyalı
besteci, virtüoz piyanist ve besteci
Johann Nepomuk Hummel ilk müzik
derslerini Viyana Schikaneder
Tiyatrosu kapelmaysteri olan
babasından almış, 1 O yaşında övgüsünü
kazandıgı Mozart ona ücretsiz ders

vermişti. Mozart'ın, "Rafael resimde
ne ise Hummel de piyano da aynı
düzeyde" dedigi Hummel, harika
çocuk olarak 4 yıl sürecek bir Avrupa
turnesine çıkıyor, 1 793'te -ihtilal
korkusu yüzünden- Viyana'ya
dönüyor, Albrechtsberger ve Salieri
ile de kompozisyon çalışıyordu.
1 804'te, daha önce org dersleri de
aldıgı Haydn'a vekaleten, Esterhazy
Kontlugu Kapelmaysterligi görevine
atanan Hummel, 1 8 1 4'te eşinin
zoruyla piyanist olarak konser
sahnelerine döndü ve bir sansasyon
yarattı. Daha sonra Stuttgart, Weimar
gibi kentlerde kapelmaysterlik yapan,
bu arada konserlerini sürdüren ve
çagının en büyük piyano virtüozu
olarak tanımlanan Hummel,
Beethoven'in ölümünde onun
cenazesini taşıyor, anma konserinde
Fidelio'nun Mahkumlar Korosu
üzerine varyasyonlarını çalıyordu;
kendi ölümünde ise Mozart'ın
Requiem'i ile gömüldü. 60'ı aşkın solo
piyano eseri yanında, 35 oda müzigi,
25 kadar orkestra eşliginde bir solo
çalgı için eser, 25 kadar orkestra eseri
(vals, polonez, menüet, Alman ve
Macar dansları), 20 kadar opera, ya da
müzikli oyun, altı sahne müzigi, dokuz
bale müzigi, 1 3 Kantat, pekçok dini
müzik, şarkı ve koro eserleri yazan
H ummel, -belki de saglıgında
Beethoven ile pek anlaşamadıgı içinsenfoni alanına hiç girmedi. Kullanım
kolayligını içeren eserleri, uygulamaları
nedeniyle çagında Beethoven'dan daha
çok ilgi gören Hummel, uzun
melodilerinin sıkıcıligını kısa virtüoz
pasajlada süsleyerek örtmüştür. Klasik
ve romantik çagların dönüm
noktasında bulunan ve bunu
eserlerinde de hissettiren Hummel,
viyola için de bir sonat (Op.5 No.3),
viyolayı içeren dörtlü ve yedili oda
müzigi, 1 820 Eylülü'nde de viyola ve
orkestra için bir potpourri
bestelemiştir. Daha sonra viyolonsel
ve orkestraya da uygulanan bu
Potpourri'de Fantezi stilinde bir
bölüm de vardır.
Brahms: Sonat
Brahms hayatının son yıllarında
besteledigi, o zamanki tanımla "Duo
Sonat"larında, piyanonun yanında

daha derin, bas sesli çalgılara
yönelmiş, 1 894'te klarnet (ya da
viyola) için yazdıgı iki sonatla da bu
ilgiyi göstermiştir. Bu yıllarda senfoni,
kuartet, keman sonatı gibi türlerden
uzaklaşan Brahms, bu sonattan sonra
ölümüne kadar yalnızca "4 Ciddi
Şarkı" ile org için bir-iki Koral Prelüd
bestelemiştir. lik kez Viyana'da 7
Ocak 1 895'te yorumlanan bu Op. l 20
Sonatlarından birincisi (No. ! ) Fa
Minör Sonat, digeri gibi üç bölümlü
olmayıp dört bölümlüdür ve
aralarında biraz da kontrast vardır.
Brahms Klarnetli Beşli gibi, bu
sonatlarında da ilk yorumu
gerçekleştiren klarnetçi Richard
Mühlfeld'den çok hoşnut kalmış ve
sanatçıyı dostlarına, "Benim
Primadonnam" diye takdim etmiştir.
Brahms lirik, pastoral ve epik
pasajlarda işledigi bu sonatiarda
klarnetin tutkulu ve patetik
karakterini düşünerek şakacı, tiz
seslerden kaçınmış, çalgının akustik
özelliklerini çok dikkatle
degerlendirmiştir. Bu iki sonatın
viyola-piyano uygulamalarını da yapan
Brahms, bu arada -belki de daha çok
çalınması için- eserlerin keman-piyano
düzenlemesini de yapmıştır; ancak bu
düzenleme pek az bilinir ve çalınır.
No. ! Fa Minör Sonat'ın 1 . Bölümü
4/4'1ük ölçüde, Fa minör tonda, hızlı
ve tutkulu (AIIegro appassionato)
tempoda büyük bir iç gerilimi
duyurur. Sonatın minör tondaki bu
tek bölümü bu etkiyi büyük bir form
berraklıgı ile yansıtır . . . 2. Bölüm
2/4'1ük ölçüde, La majör tonda, biraz
agırca (Andante un poco Adagio)
tempoda çok şiirsel zariflikte, hülyalı
havadadır. Bu sakin, içtenlikli
anlatımdan hafifçe yükselen bir şarkı
da atmosferi pek degiştirmez . . .
3. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, La bemol
majör tonda, zarif ve neşe! ice
(AIIegretto grazioso) tempoda,
Schubert'in sevimli havasını yansıtır
gibidir. Brahms'a özgü hafif bir dans
karakteri de, özellikle solo çalgının üç
dörtlük ezgisine karşı, piyanonun dört
sekizlik kontrastı da mutlu şekilde
vurgulanır. Tutkulu birinci bölümün
ve sakin yapıdaki ikinci ve üçüncü
bölümlerin karakterleri, 4. Bölümde
taze ve enerjik bir müzige dönüşür.
4/4'1ük ölçüdeki, Fa majör tondaki ve
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canlı (Vivace) tempodaki aydınlık fınal,
-ortadaki içtenlikli Re minör küçük
episoda karşın- yaşlı ustanın şakacı ve
cesur buluşlarıyla neşeli bir şarkı gibi
sona ulaşır. (Süre 23')

WoO 1 58 Yirmi üç Çeşitli Halk Şarkısı
(Danimarka, Alman, Tirol, Polonya,
Portekiz, Rus, lsveç, lsviçre, lspanyol,
Macar, ltalyan) . . . Bu şekilde, lskoç
Sanatını Geliştirme Vakfı adına bu
siparişleri veren, daha önce de Pleyel,
--------� Kozeluch ve Haydn ile çalışan, sonra
Beethoven: lskoçya, Galler ve
da alanı genişleterek Irianda ve Galler
I rianda Şarkıları
-------1 şarkılarını da Beethoven'e gönderen
George Thomson'un planı, hem
Beethoven'in, lskoçyalı müziksever
lskoçya, hem de tüm dünya
George Thomson ( 1 757- 1 85 1 ) ile
müzikseverleri için yararlı olmuştu.
dostlugu 1 803 yılında yazışma ile
Ancak bunları 1 84 1 yılına kadar,
başlamıştır. Bu karşılıklı Fransızca
kendi adına yayınlamayı sürdüren
mektuplaşmalarla, "iyi ücretle ekmek
Thomson amatörce davranmış,
parası temini" büyük besteciyi
eserler çagında ilgisiz kalmıştı. Bu
ilgilendirmiş, 1 Kasım 1 806 tarihli
şarkıları bir, iki ya da üç ses için ve
mektubunda "Küçük lskoç havalarını
piyano, keman, viyolonselden oluşan
armonize etmeyi" kabul etmiştir.
üçlü eşligi için hazırlayan
Bunun üzerine Thomson da ona, ilk
Beethoven'in kazancı ise, tümü için
olarak 1 807 başında 2 1 halk şarkısı
550 Pound idi. . .
göndermiştir. Bu mektuplaşmalar
yıllarca sürdü. Ancak Beethoven'e,
Bu programda, bu dizilerden seçilen
1 3 şarkı şöyle sıralanıyor: 1 ) Lochnagar:
çeşitli halk şarkıları gönderilmesine
karşın onun cevaplarında hep lskoç
4/4'1ük ölçüde, agırca ve etkili
(Andante affettuoso) tempoda,
şarkılarından söz etmesi de,
soprano, tenor ve bas için
Thomson'un ona yalnızca melodiyi
göndermesine, şarkı sözlerini ekte
düzenlenen bu ls koç şarkısı WoO 1 56
dizisinin 9. parçasıdır ve Nagar gölü
belirtmemesine baglanabilir. Böylece
lskoç şarkıları yanında lrlanda, Galler,
ile ülkenin güzelliginden söz eder . . .
Ingiliz, hatta ltalyan, lspanyol, Rus gibi
2) Aynı dizinin 4. parçası "Ye
diger ülkelerin de melodileri
shepherds of this pleasant valiey-Bu
hoş vadinin çobanları" yine üç ses için
bulunuyordu. Beethoven bu şekilde
1 60 kadar şarkının vokalleri yanında
(Terzet), 4/4'1ük ölçüde, pek agır
olmayan (Andante quasi Allegretto)
diger eşlik çalgılarını da içeren
tempoda bir lskoç şarkısıdır . . .
düzenlemelerini yapmış oldu. Bu
arada gönderilen şarkı dizileri postada 3) "Faithu' Johnie-Vefalı Johnie" adlı
lskoç şarkısı Op. l 08 dizisinin 20.
kayboluyor, besteci bunlarla tekrar
ugraşmak zorunda kalıyordu. Hatta
parçasıdır; 2/4'1ük ölçüde, agırca ve
1 8 1 8 Şubat'ında Beethoven'in nota
sevgi dolu (Andantino semplice
amoroso teneramente) tempoda,
kopisti hastalanınca bu işleri kendisi
sevgilisine kavuşmayı dile getiren
üstlendi ve bunu da mektubunda
şarkı alto ses içindir . . . 4) "Farewell
belirtti: "Mon copist est malade . . . ".
Aynı yılın Kasım ayında da yedi lskoç
bliss and farewell Nancy-Mutluluga
şarkısını piyano ile flüt eşligi için
veda, Nancy'ye veda" WoO 1 52
(Op. l OS Altı Şarkı ve Op. l 07 On
dizisinin 20. parçasıdır. 3/4'1ük ölçüde,
agırca ve çok duygulu (Andante con
Şarkı) düzenledi. Böylece şu şarkı
molto espressione) tempoda tenor
dizileri meydana geldi: Op. l 08
ve bas için ikili (düet) olarak yazılmış
Yirmibeş Isk oç Şarkısı ( 1 8 1 5- 1 6),
Opus numarasız (Werke ohne
bir Irianda şarkısıdır . . . 5) "The
soldier-Asker" adlı şarkı WoO 1 57
Opuszahl) olarak WoO 1 52 Yirmibeş
dizisinin 2. parçasıdır. 4/4'1ük ölçüde,
I rianda Şarkısı ( 1 8 1 0- 1 3), WoO 1 53
Yirmi Irianda Şarkısı ( 1 8 1 0- 1 3),
kahramanca tavırda, görkemli ve agır
WoO 1 54 Oniki I rianda Şarkısı ( 1 8 1 0- (Maestoso risoluto ed eroico)
1 3), WoO 1 55 Yirmialtı Galler Şarkısı
tempodaki ve "Evet, asker! Doldur
( 1 8 1 0), WoO 1 56 Oniki lskoç Şarkısı
şarabı" sözleriyle başlayan bu Irianda
( 1 8 1 7- 1 8), Wo0 1 57 Oniki Çeşitli
şarkısı bas solo içindir . . . 6) "The
Halk Şarkısı (Ingiliz, lrlanda, lskoç,
pulse of an l rishman ever beats
Sicilya, Jakoben, ltalyan) ( 1 8 1 4- 1 5),
quicker-Bir Iriandalı erkegin nabzı

daima daha hızlı atar" adlı, 6/8'1ik
ölçüde, canlı ve şakacı (Vivace
Scherzando) tempodaki bariton solo
için yazılan şarkı, WoO 1 54 dizisinin
4. parçasıdır . . . 7) "Charlie is my
darling-Charlie sevgilimdir" adlı,
2/4'1ük ölçüde, neşeli ve canlı
(AIIegretto con anima) tempodaki
soprano, alto ve bastan oluşan terzet
(üçlü) için yazılan Irianda şarkısı,
WoO 1 57 dizisinin 3. parçasıdır . . .
8) "Enchantress, farewell-Elveda
Büyücü" başlıklı, 6/8'1ik ölçüdeki,
agırca, zarif ve d uygulu (Andantino
grazioso con espressione)
yorumlanması istenilen ve Op. l 08
dizisinin 1 8. parçası olan lskoç
şarkısında tenor, kendisini aldatan
büyücüden yakın ır . . . 9) "Bonny
laddie, highland laddie-Güzel oglan,
yayla çocugu) adlı, 2/4'1ük ölçüde,
oldukça canlı (AIIegretto quasi vivace)
tempodaki ve solo alto için yazılan
lskoç şarkısı yine Op. l 08 dizisinde
7. parçadır . . . 1 0) 'The chase of the
wolf-Kurt avı" adlı tenor ve bas için
düet, 4/4'1ük ölçüde, gÖrkemli ve çok
enerjik (Maestoso e con molto
spirito) tempodaki parça WoO 1 55
dizisinin, Galler şarkılarının ilk
parçasıdır ve "Dinle, Evan'ın oglunu,
haykırışını" sözleriyle başlar . . .
1 1 ) "O might 1 but my Patrick love
Ah, şu Patrick'imi bir sevebilseydim"
adlı Irianda ezgisi WoO 1 53 dizisinin
1 6. parçasıdır. 4/4'1ük ölçüde, agırca
ve çok sevgi dolu (Andantino
amoroso con expressione
teneramente) yorumlanan şarkı, solo
soprano için yazılmıştır . . . 1 2) "Sally
in our alley-Sally bizim sokagımızda"
adlı lskoç ezgisi Op. l 08 dizisinin
sonuncu, 20. parçasıdır. 3/4'1ük
ölçüde, agırca ve zarif (Andantino con
.
moto grazioso e semplice assai)
tempodaki soprano solosu, bu
sokaktaki tüm kızların çok zeki
oldugundan söz eder . . . 1 3) "Duncan
Grey" adlı genci yansıtan lskoç şarkısı
terzet için uygulanmıştır. WoO 1 56
dizisinin 2. parçası olan ezgi, 4/4'1ük
ölçüde, neşelice (AIIegretto)
tempoda, gencin çayırlarda
dolaşmasını canlandırır . . .
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YAN Sl MALAR'DAN BAB-1 ESRAR'A
AZIZ ŞENOL FILIZ &
AZIZ ŞENOL FILIZ, ney
--------� BI ROL YAY LA
BIROL YAYLA, gitar-tanbur gui rar
• Birol Yayla ve Aziz Şenol Filiz
SAMIM KARACA. ud - MUAMMER KETENCOGLU, akordeon accordian
1 980'de ITÜ Türk Müziıi Devlet
ENGIN GÜRKEY, vurma çalgılar percussions - ALPER BERKSU, klavye keyboard
Konservatuvarı'nda müzik
eıitimlerine başladılar. Bu dönemde
Birol Yayla
Aziz
Şenol Filiz geleneksel ney
Bulutlar The Clouds
eıitiminin yanısıra, neyin deıişik
A. Şenol - Birol Yayla
müzik türleri içindeki performansı
Göç Immigrarion
üzerine çalışmalar yaptı. Ayni
Birol Yayla
dönemde Birol Yayla tanbur
Serzeniş Reprimand - Yabangülü The Wild Rose - Son Kuşlar The Lasr Birds
eıitiminin yanında gelecekteki
Engin Gürkey
müziklerinin başlangıcı sayılabilecek
Sardunya Geranium
ilk besteleri oluşturmaya başladı.
1 990'dan itibaren ikili olarak
Birol Yayla
çalışmalarını daha ciddi platformlarda
Akl-u Hikmet Wisdom - Kervan The Caravan
deıerlendirmeye başlıyan Filiz ve
B irol Yayla - Engin Gürkey
Yayla, yurtiçi ve dışındaki
Sohbet-i Visal
konserlerinde bir yandan ney ve
Ara Intermission
tanbur ile geleneksel müziıimizden
örnekler verirken, diıer yandan ney
Ferahfeza. Taksim Improvisarion in the Ferahfeza Mode
ve
gitar ikilisi olarak kendi yazdıkları
Zeki Mehmet Ağa
müzikleri
seslendirdiler.
Ferahfeza. Peşrevi I nsrrumencal Prelude in the Ferahfeza Mode
1 99 1 'de Yansımalar, 1 995'de de Bab-ı
Geçiş Taksimi Improvisarion
Esrar adlı iki CD çıkaran ikili, 1 996
başından itibaren vurma çalgılar
Tanburi Cemi/ Bey
sanatçısı Engin Gürkey'in katılımıyla
Muhayyer Saz Semaisi lnstrumental Posdude in the Muhayyer Mode
üçlü olarak çalışmalarını
Taksim I mprovisarion
sürdürmektedir.
Anonim Anonymous
Aziz Şenol Filiz ve Birol Yayla
Muhayyer Tekke Semaisi Posdude in the Muhayyer Mode
1 984'ten beri Kültür Bakanlııı
Istanbul
Devlet Klasik Türk Müziıi
Birol Yayla
Korosu'nda
görev yapmaktadır.
Akdeniz The Mediferranean - Yollarda On the Roads - 1 7 1 8
Engin Gürkey
Türkü The Song

Birol Yayla
Sırlar The Secrets - Mavinin Yankısı The Echo of the Blue
Makedon Halk Ezgisi 1 Macedonian Fo/k Song

"Acde şto e Dzumbuş"

Birol Yayla
Gurbet Away from Home - Bale için "Tema" A Theme for Baller 
Bab-ı Esrar Door of Secrets
1 6.6. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 2 1 .30
Ararürk Culrural Cenrre, Concert Hall, 9.30 pm

• B i rol Yayla and Aziz Şenol Filiz

started their musical education at the
İstanbul Technical University Turkish
Music State Conservatory in 1 980.
During this period Aziz Şenol, while

receiving his traditional ney educarion,
worked on the performan ce of ney
within the different ki nd of music.
During the same period Birol Yayla
srudied tanbur as wel l as s tarred to
compose his first pieces. In 1 990 they
formed a duo and srarred to perform in
Turkey and ab road as a Ney-Tanbur
duo, performing cradirionaJ music and
as a Ney-Guitar duo performing their
own composi tions. I n 1 99 1 they
recorded their fi rst CD encitled
Yansı mal ar (Reflections) and i n 1 995
their second CD Bab-ı Esrar (Door of
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Secrets) appeared. In 1 996 the duo was

guest member of the İstanbul State

joi ned by a third member, the

Symphony Orchestra. Engin Gürkey

percussionist Engin Gürkey and the

continues ro work and gives concerrs

group now cominues i ts activities as a

with the İstanbul Percussion Ensemble,

eri o.

which he has founded in ı 992, as well

Both Aziz Şenol Filiz and B i rol Yayla

as with Aziz Şenol Filiz and B i rol

are the i nstrumentalist members of the

Yayla, whom he joined in ı 996.

M in istry of Culture İstanbul Turkish
Classical Music State Chorus si nce
ı 984.

ENGIN GÜRKEY
Engin Gürkey müzik egitimine
1 976'da Istanbul Belediye
Konservatuvarı Vurma Çalgılar
bölümünde başladı. 1 992'de mezun
olduktan sonra Istanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı'nda sanatçı
ögretim elemanı olarak göreve
başladı ve 1 994'de aynı kurumda
yüksek lisans egitimini tamamladı.
1 985-92 yılları arasında Istanbul
Devlet Senfoni Orkestrası'nda konuk
sanatçı olarak yer aldı. Engin Gürkey,
1 992'den beri, kurucusu oldugu
Istanbul Vurma Çalgılar Toplulugu ile
çalışmalarını sürdürmekte ve
konserler vermekte, ayrıca 1 996'dan
beri Aziz Şenol Filiz ve Birol Yayla i le
birlikte çalışmaktadır.
•

• Engin Gürkey srarred his musical

education at the İstanbul Mun icipal
Conservarory (the former İstanbul
Un iversity State Conservarory),

Percussion Department in 1 976. He
graduated in ı 992 and worked in the
same conservarory as musician-teacher
and obtained his M asters degree i n
ı 994. From ı 9 8 5 t o 1 992 h e was a

TOPLULUK VE
M ÜZIKLERI HAKKI N DA
Temelde akustik bir tınıya sahip olan
topluluk, geleneksel müzigimizden
yola çıkarak günümüzü yansıtan ve
geniş bir yelpazeye açıiabilen sade ve
dingin bir müzik anlayışını
yorumlamaktadır.
Ney (A. Şenol Filiz), gitar ve tanbur
(Birol Yayla) ile vurma çalgıların
(Engin Gürkey) temel oldugu
çalışmalara zaman zaman ud (Samim
Karaca), akordeon (Mumammer
Ketencoglu), kemane (Ersin Baykal,
gitar (Cengiz Onursal) gibi çalgılar ve
vokal (Brenna MacCrimon) de
katılmaktadır. Topluluk
programlarında kendi bestelerinin
yanısıra ney, tanbur ve vurma
çalgılarla geleneksel müzigimizden de
örnekler vermektedir. " Günümüzün
karmaşasına karşın insanlara biraz
sadelik ve huzur sunmak amacımız... "
diyor sanatçılar.
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iNCi ÇAYI RLI SOLO KONSERi
İNCi ÇAYIRLI SOLO CONCERT

�

I NCI ÇAYI RLI

21. YUzyıl Bankacılı!)

Katkıları irin VAKIFBANK'a tqekkiir ederiz.
We would /ike to thank VAKlFBANKfor sponsoring this performance.

KEMAL CABA, keman

violin

AHMET KADRI RIZELI, kemençe
AHMET CENNETOGLU, kanun
VOLKAN YILMAZ, ney
DILEK ZERTUNÇ, viyolonsel

cello

FAHRETTIN YARKl N, ritm percussion
DENIZ BAKlRCIOGLU, piyano piano

Istanbul'da doj!an Inci Çayırlı I.B.
Konservatuvarı'nı bitirdi, aynı
kurumun bünyesindeki 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 konserler
verdi. Türk müzigi ve hafif batı müzigi
plakları doldurdu, altın plak ödülü aldı.
Klasik Türk müzigini en iyi icra eden
sanatçılardan biri olan ve 1 977
yılından beri, kısa aralıklarla ITÜ Türk
Müzigi Devlet Konservatuvarı'nda
ögretim görevlisi olarak ders veren
ve birçok ögrenci yetiştiren Inci
Çayırlı, 1 977-85 yılları arasında,
Osman Simav ve arkadaşları
tarafından kurulan ITÜ Türk Müzigi
Korosu'nu çalıştırdı, şefligini ve
solistligini yaptı. Inci Çayırlı halen,
Kültür Bakanlıgı Bursa Devlet Türk
Müzigi Korosu'nun şefligini de
yapmaktadır.
•

• Born in İstanbul, İ nci Çayırlı

graduated from the İstanbul

Conservatory. She was a chorus member
of the Turkish Classical Music
Ensemble of the İstanbul Municipal
Conservatory as well as of the chorus

Sanatçı konserinin 1 . Bölümü'nde geçmişten günümüze Klasik Türk Müzij!i
repartuarının, ll. Bölümü'nde ise yine geçmişten günümüze Fantazi'lerin
karşılaştırmasından oluşan bir program sunacak.
The Artise will presenc a reperroire which will i neJude Classical Turkish Music works
past to present in the first part and Fanrasies i n the second part.

--------�
20.6. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 2 1 .30
Atatürk Cultural Centre, Concert Hall, 9.30 pm

Münir Nuretti n Selçuk, soloist and
chorus master at the İstanbul Radio for
many years. She has given concerrs in
Europe, Azerbaijan, Cyprus and )apan
and has many recordings of Turkish
Music and western light music as well
as a Golden Record Award.
İnci Çayıci ı, who is considered to be one
of the best performers of Turkish
classical music, teached at the İstanbul
Technical Un iversity Turkish Music
State Conservatory and educated many
srudenrs. From 1 97 7 to 1 98 5 she
collaborated with the ITU Turkish
Music Chorus as a conductor and
soloist. İnci Çayırlı is also the founder
and conductor of the Ministry of
Culture Bursa Turkish Music Chorus.
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SÜ LEYMAN E RG U N ER TOPLU LUGU
SÜLEYMAN ERGUNER ENSEMBLE
SÜLEYMAN ERGUN E R

Sazlar l nsrruments
SÜLEYMAN ERGUNER, şah ney
AHMET CENNETOGLU- ALEV ERGUNER, kanun
IHSAN ÖZGEN-NEVA ÖZGEN, kemençe - OSMAN KIRKLIKÇI, ud
OKYAY KÖSEGIL-NACI DÜZEL, balılama - VAHIT ANADOLU, bendir
ALI IHSAN YILMAZ, daire

Koro Choir
TURAN ENG I N - KORAY SAFKAN - ALP ASLAN
CELAL ALTlNBAŞ - TOLGA ÖZKABAKÇI

1 . Bölüm Parr I
Solistler Soloisrs: Süleyman Erguner, şah ney*
lhsan Özgen, kemençe - Koray Safkan, ses vocal

Süleyman Ergımet· ( 1 902- 1 953)
Beyati Peşrev "Niyôz"
Ali Şirugani (?- 1 7 1 4)
Acem Durak "Tende cômm cônda cônômmdır Allah

Hü diyen"

Süleyman Erguner ( 1 95 7)
Şevkefzi Saz Semaisi
Zekai Dede Efendi (?- 1 89 7)
Şevkutarab Tevşih "Bir muazzam pôdişôhsm ki kulundur cümle şôh"
ltri ( ?- 1 7 1 2) (Hatih Zakiri Hasan Efendi, ( ?- 1 623 )
Dilkeş Haveran Saba Salatı
Tanburi Hızır Ağa (?-1 760?)
Son Peşrev "Hicôz Batağı"

Ara

l n termission

Türk müzigi v e neyin büyük
virtüozları Süleyman Erguner'in
terunu ve Ulvi Erguner'in oglu olan
Süleyman Erguner küçük yaşlarda
müzik çalışmalarına başladı ve ney
üflemeyi babasından ögrendi.
Çocukluk yıllarından itibaren Türk
Müzigi topluluklarına devam etti,
Konya'da yapılan Mevlana törenlerine
katıldı. ITÜ Türk Müzigi Devlet
Konservatuvarı'nı 1 979'da, Marmara
Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler
Fakültesi'ni de 1 98 1 'de bitirdi.
1 988'de ITÜ Türk Müzigi Devlet
Konservatuvarı'na Yardımcı Doçent
olarak atandı ve bu arada Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü'nde Türk Müzigi üzerine
yüksek lisans ve doktora çalışması
yaptı. Halen TRT Istanbul Radyosu
Tasavvuf Müzigi ve Klasik Türk
Müzigi Korosu'nun şefi olan
Süleyman Erguner aynı zamanda ITÜ
Türk Müzigi Devlet
Konservatuvarı'nda Yard. Doç.
olarak ögretim üyeligini
sürdürmektedir.
Türkiye'de ve dünyada ilk Ney
Metodu'nu yayıniayan Süleyman
Erguner, 1 975'den beri yurtdışında
verdigi konserlerle neyi ve Türk
Müzigi'ni dünyaya tanıttı. 1 980'de
kurulan Istanbul Mevlevi Heyeti'nin
kurucusu ve icra sorumlusu olarak
yer aldı ve 1 990'da heyetin başkanı
oldu. 1 995'de kurdugu Mevlevi
Heyeti'nden başka Alev-Süleyman
Erguner lkilisi, Fasıl-Nefes "Mevlevi
Aievi-Bektaşi", Istanbul Hanımları
Toplulugu, Erguner Klasik Türk
Müzigi Korosu gibi toplulukları kurdu
ve yönetti. Konser ve beste
çalışmalarının yanısıra Türkiye ve
yurtdışında kaset ve CD'Ier dolduran
Süleyman Erguner'in yaptıgı kayıtlar
arasında "Erguner Brothers"
(Japonya), "Sufı Music of Turkey",
''Tanburi Cemil Bey", "Gazel",
"Şarkı" (Almanya), 'Mevlana
Dervishes Music", "Mevlana Hicaz,
•
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ll. Bölüm Part II
Saz Sanatçıları ve Koro lnstrumanralisrs and

the Choir

"Güzel ilşık cevrimizi çekemezsin demedim mi"

Güfte Lyrics: Pir Sultan Abdal
Bestecisi bilinmiyor Composer unknown
"Amennil söyledik ikrilr eyledik"

Güfte Lyrics: Mir'ati
Beste Composer: Süleyman Erguner
"Ömür bahçesinin gülü solmadan"

Kaynak Source: Aşık Ali Metin
Solist Soloisr: Turan Engin
"Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece"

Aşık Veysel
Solist Soloisr: Alev Erguner
"Maksadı ilşıkların menzili cilniln olur"

Güfte Lyrics: Nakşi
Bestecisi bilinmiyor Composer

son of Ulvi Erguner, both masters of

the Turkish music and vi rtuosi on ney
(end-blown flute), Süleyman Erguner
learned to blow the ney from his father
and starced his studies on Turkish
music as a child. While stili a
youngster he parcicipared in the
performed at the Mevlana ceremonies
in Konya. He graduated from the
Istanbul Techn ical Un iversity Turkish

unknown

"Göster cemil/in şem'ini yansın oda pervilneler"

Güfte Lyrics: Şemsi Baba
Bestecisi bilinmiyor Composer unknown
"Hasretle bu şeb gilh uyudum gilh uyandım "

Güfte

• Grandson of Süleyman Erguner and

Turkish music ensembles and
unknown

"Maksadı ilşıkların menzili cilniln olur"

Güfte Lyrics: Nakşi
Bestecisi bilinmiyor Composer

Saba, lsfahan, Pençgah Mevlevi
Ayinleri", "Fasıl"; cazcı Lawrence
Butch Morris ve S. Erguner
Toplulugu ile "Morris-Erguner A
Conduction Collection" (ABD) ve
son kaydı "Şah Ney" bu l unmaktadır.

Lyrics: E lazıg, Harput (anonim anonymous)
Derleyen Compiled by: Esat Kabaklı

Music State Conservatory in 1 979 and
the Marmara University, Faculty of
Economic and Adm i nistration Sciences
in 1 98 1 . In 1 98 8 he has been
appointed Deputy Assistant Professor
at the İTU Turkish Music State
Conservatory and in the meancime he

"Gel gel yanalım ilteşi aşka"

obtained his Ph D on Turkish Music at

Güfte Lyrics: Seyyid Nesimi
Bestecisi bilinmiyor Composer unknown
Solist Soloisr: Alev Erguner

the Marmara University's Institute for

"Hak'dır Al/ahım"

Güfte Lyrics: Münir Baba
Bestecisi bilinmiyor Composer unknown
"Gürüh-u NilCıyem özümü kattım (Haydar)"

Kaynak Source: Ali Ekber Çiçek
Eskiden çok üflenen ancak büyüklügü nedeniyle icra zorlugu yarattıgı için uzun
zamandır kullanılmayan Şah Ney", tahminen 50 yıllık bir aradan sonra S. Erguner
tarafından bu konserde çalınacaktır.
*

"

* Süleyman Erguner will play the "Şah Ney", longer than normal ney, which has not been
used for over fıfty years due to i ts performance diffıculties.

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 2 1 .30
Ararürk Culrural Cenrre, Concerr Ha l l , 9.30 pm

24.6. 1 996,

Social Sciences. Süleyman Erguner is,
at present, the conductor of the
İstanbul Radio Mystical Music
Ensemble and the Classical Turkish
Music Chorus, and teaches as Deputy
Assistant Professor at the İTU Turkish
Music State Conservatory.
Süleyman Erguner has written and
published, for the fırst time in Turkey
and in the world a method on ney. He
is credited with incroducing the ney
and Turkish music to the world
through his performances abroad from
1 97 5 to the present. He has been one
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of the founder member as well as the
leader of the İstanbul Mevlevi
Ensemble, escablished in 1 980, of
which he became che presidenr in
1 990. Other than che Mevlevi
Ensemble, which he founded in 1 995,
he formed such groups as the Duo
Alev-Süleyman Erguner, the FasılNefes Mevlevi -Aievi-Bekraşi, the
Woman Ensemble of İstanbul, the
Erguner Classical Turkish Music
Chorus. Süleyman Erguner has made
many recordings in Turkey as well as
abroad , which ineJude "Erguner
Brothers" Qapan), "Sufi Music of
Turkey", "Tanburi Cemil Bey",
"Gazel", "Songs" (Germany), "MevlanaDervishes Music", "Mevlana H icaz,
Saba, Isfahan, Pençgah Mevlevi
Ayi nleri ", "Fasıl"; "Morris-Erguner A
Conducrion Collection" (USA) with
jazz musician Lawrence Butch Morris
and "Şah Ney".

SÜLEYMAN ERGUNER
TOPLULUCiU
SÜLEYMAN ERGUNER
ENSEMBLE

Süleyman Erguner Toplulugu veya
1 949'1ardaki adıyla Erguner Toplulugu
o tarihlerde birçok sanatçı yetiştirdi
ve birçoguna da kuçak açtı. 1 949-53
yılları arasında Istanbul Radyosu
yayınları içinde de yer alan toplulukta
başta hoca Dede Süleyman Erguner
olmak üzere Ulvi Erguner, Asaf
Erguner, Niyazı Sayın, Cahid Gözkan,
Şerif Muhiddin Targan, Hurşit Ungay
ve Safiye Ayla gibi sanatçılar
bulunmaktaydı. Alaaddin Yavaşca,
Nevzad Atlıg ve Cevdet Çagla gibi
sanatçıların birleşimiyle büyük bir
heyet halini alan topluluk, klasik ve
dini alandaki saz ve söz müzigimizin
repertuarını ele alıyor, eşsiz bir icra
ortaya koyuyordu.
1 968' den itibaren neyzen Ulvi
Erguner'in Istanbul Radyosu Türk
Müzigi Müdürü olmasıyla tekrar
canlanan Erguner Toplulugu, halen
torun neyzen Süleyman Erguner
tarafından Süleyman Erguner
Toplulugu olarak çalışmalarını
sürdürmektedir. Toplulugun bugünkü
repertuarında yıllar önceki detay esas
ve örnek alınmakla beraber,
müzigimizin çeşitli form ve icra
•

şekillerinde gelenege baglı, ancak yeni
ifadeler ve icra türleri veya daha önce
varolup, bazı etkenler sonucunda
ihmal edilmiş, unutulmuş konuları
Erguner Ekolü'nde tespit ve
sunulmaya çalışılmaktadır. 1 995
yılında ltalya ve Atina'da Klasik Türk
Müzigi konseri veren ve Mevlevi
Sema Töreni düzenleyen topluluk son
çalışmalarında Türk Tasavvuf
Müzigi'nin, özellikle Bektaşi
dergahlarında okunan Nefes'leri de
repertuarına almıştır.
Konusunun ve repertuarının, hatta
icra edilen çalgı sayısının farklı ve
geniş olması nedeniyle büyük bir
kadroya sahip olan, müzik
yönetmenligi ve neyzenligini Süleyman
Erguner'in yaptıgı toplulukta Recep
Birgit, lhsan Özgen, Koray Safkan,
Refik Akbulut, Turan Engin, Esat
Kabaklı, Ertan Ersoylu, Dogan
Dikmen, Ahmet Cennetoglu, Alev
Erguner, Hasan Esen, Özer Özel,
lsmail Biçer, Aziz Bahriyeli, Ali Rıza
Şahin gibi müzisyenler yer almaktadır.
• The Süleyman Erguner Ensemble,

which was founded i n ı 949 u nder the
name of Erguner Ensemble has trained

during that period many musicians and
creared performance facili ties for many
orhers. From ı 949 to ı 9 5 3 the
ensemble was a residene formation of
the İstanbul Radio and i n addition ro
Süleyman Erguner, the master, its
members included such well known
musicians as Ulvi Erguner, Asaf
Erguner, Niyazı Sayın, Cahid Gözkan,
Şerif Muhiddin Targan, H urşid U ngay
and Safiye Ayla. The formarion of the
ensemble expanded w i th the
parricipation of other anisrs such as
Alaeddin Yavaşca, Nevzad Atlığ and
Cevdet Çağla and performed che
instrumental and vocal reperroire
covering the classical and mystic works
of the Turkish music, and presenred an
exceptional i nterpretation.
The ensemble was brought ro life again
in ı 968, when Ulvi Erguner was
appoinred the di rector of the Turkish
Music department of the Istanbul
Radio and roday it conrinues i ts
activities u nder the name of Süleyman
Erguner Ensemble lead by the ney
player Süleyman Erguner, the third
generation of Erguner family. Al though

the repertoire of the present ensemble
is based on che details and principles
set years ago, i t also covers now new
forms and sryles as well as works which
were neglected or forgotten. The
Süleyman Erguner Ensemble has given
classical Turkish music concerrs and
performed Mevlevi ceremonies in lraly
and Arhens in ı 995 and i ncluded in its
laresr activities the hymns of Turkish
mysrıcal music

as

well as of Bekcash is.

The number of insrrumenralists and
vocal musicians for m ing. the ensemble
change according the repertoire of the
concert programmes and its members
i neJude such musicians as Recep Birgit,
İhsan Özgen, Koray Safkan, Refik
Akbulut, Turan Engin, Esat Kabak l ı ,
Ertan Ersoylu, Doğan Dikmen, Ahmet
Cennetoğlu, Alev Erguner, Hasan Esen,
Özer Özel, İsmail Biçer, Aziz Bahriyeli
and Ali Rıza Şah i n .
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RAVI SHAN KAR, sitar

tb

NOVARTIS

RAVI SHANKAR

Ravi Shankar yorumcu, besteci,
e�itmen ve yazar olarak bütün
dünyada, Hint müzi�ini batıya tanıtan
kişi olarak tanınır. Hindistan'ın en çok
tanınan ve itibar edilen müzisyeni
olan Shankar, bu özelli�iyle 30 yılı
aşkın bir süredir batıda önemli
kültürel etkiler yaratmıştır.
Ravi Shankar, Bengalli bir ailenin en
küçük o�lu olarak 1 920 yılında
Hindistan'ın kutsal şehri Varansi
(Benares)'de do�du. 1 O yaşında
a�abeyi Uday Shankar'ın müzisyen ve
dansçılardan oluşan toplulu�uyla
Paris'e giden Shankar burada okula
başladı. Batıda, de�işik müzik türlerini
sindirmekle geçen birkaç yılın
ardından 1 938'de, müzik kariyerine
başlayaca�ı anayurduna döndü. 1 9461 956 yılları arasında konser
etkinliklerini
sanatıyla birleştirerek
ANOUSHKA SHANKAR, sitar
--------ı All lndia Radio'su için çalıştı ve Ulusal
BIKRAM GHOSH, tabla
Oda Orkestrası'nı kurdu. Ününün
Hindistan'ın
dışına, Avrupa, Asya ve
Program Sanatçı tarafından konser sırasında açıklanacaktır.
ABD'ye yayılmaya başlamasıyla
The programme will be annou nced by the Anist during the concen.
birlikte, Shankar ça�daş müzik
4.7. 1 997, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 2 1 .30
tarihinin en ola�nüstü kariyederinden
Atatürk Cultural Cencre, Grand Hall, 9.30 pm
birine başlamış oldu.
Üretken bir müzisyen olan Ravi
Shankar, Raga ve Tala'larının yanında,
aralarında Yehudi Menuhin, Jean
Pierre Rampal ve Japon sanatçıların
da bulundu�u birçok do�u ve batı
müzisyenleri için besteler yaptı.
Bestelerinin arasında sitar ve
orkestra için iki konçerto da bulunan
Shankar, bunlardan ilkini Londra
Senfoni Orkestrası'nın iste�i üzerine
besteledi ve konçerto Andre Previn'in
yönetiminde ilk kez seslendirildi.
1 980 yılında ise Shankar'a, Zubin
Mehta yönetimindeki New York
Filarmoni orkestrasından ikinci sitar
konçertosu "Raga-Mala"yı bestelemesi
için teklif geldi. Shankar ayrıca bale ve
film müzikleri de yaptı: Satyajit Ray'ın
"Apu" üçlemesine yaptı�ı besteyle
film müzi�ini yeni bir mükemmellik
standardına yükseltti; Richard
Attenborough'un "Gandhi" filminin
müzi�iyle de Oscar ve Grammy
ödüllerine aday oldu.
Katkrlart i[in NOVARTIS SA GLIK. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI
SANA YI VE TICA RET A . Ş.ye te;ekkiir ederiz.
We would /ike to thank NOVARTIS SA GL/K, GIDA VE TA RIM ÜR ÜNLERİ
SANA YI VE TICA RET A.Ş. for spomoring this performance.

•
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Ravi Shankar'a bugüne kadar
aralarında, Cumhurbaşkanlıgı Padma
Vibhushan Ödülü ( 1 980) ve Başbakan
lndira Gandhi tarafından kendisine
sunulan Deshikottam Ödülü ( 1 982)
de bulunan birçok ödül ve onursal
ünvan verildi. Amerikan Sanat ve
Edebiyat Akademisi Onursal Üyesi
olan Shankar, ayrıca 1 2 onursal
doktorluk ünvanı da aldı. 1 986 yılında
Hindistan Parlamentosu Yüksek
Meclisi üyesi oldu ve aynı zamanda
Sangeet Natak Akademisi üyesi ve
Müzik ve Uygulamalı Sanatlar
Araştırma Enstitüsü'nün de Kurucu
Başkanı'dır.
Dünya çapındaki turnelerini sürdüren;
Hindistan, Avrupa, Amerika ve Uzak
Dogu'da konserler veren Ravi
Shankar'in iki kitabı bulunuyor:
"Benim Müzigim, Benim Hayatım"
(Ingilizce) ve "Rag Anurag" (Bengali
dilinde).

Japanese arrisrs. Among his works are

• As a performer, composer, teaeber

Academy of Ares and Lerters and

and wrirer, Ravi Shankar is renowned

recipient of 1 2 doctorates. In 1 986 he

throughout the world for his

became a member of lndia's Upper

pioneering work i n bringing Inciian

House of Parliament. He i s a Fellow of

two Concertos for Si tar and Orchestra,
the first commissioned by the London
Symphony Ürehescra and premiered
under Andre Previn . In 1 980 he was
commissioned by the New York
Philharmonic, under the d i recrion of
Zubin Mehra, to compose " Raga-Mala",
which was his second concerto. He has
also composed exrensively for baliers
and fı l ms i ncluding Satyaj i t Ray' s Apu
trilogy, which raised film music to a
new standard of excellence, and
Gandh i , the Academy Award w i n n i ng
film by Richard Attenborough which
won h i m nem i nations for Oscar and
Grammy Awards.
Ravi Shankar is the recipient of many
awards and honours i ncluding the
Presidential Padma Vibhushan Awards
( 1 980) and the Award of Deshikottam
presented to him by the then Prime
Minister Mrs. Inciira Gandh i . He is an
honorary member of the American

music to the West. He has been a

the Sangeet N atak Academy and

cultural i nfluence in the West for more

Founder President of The Research

than three decades as lndia's most

Insti tute for Music and the Performing

recognized and esteemed musical

Arts.

ambassador.

Ravi Shankar continues to tour all over

Ravi Shankar, the youngesr son of a

the world from India to Europe and to

Bengali family, was born i n 1 920 i n

the USA and the Far East. He is the

Varansİ (Benares), the holiesr o f Inciian

aurhor of rwo books: "My Music, My

cities. At the age of ten he accompanied

Life (in English) and "Rag Anurag" (in

his elder brother, Uday Shankar, with

Bengal i).

his company of daneers and musicians
to Paris where he attended school . He
spent several years in the West
absorbing different kinds of music but
returned to lndia in 1 93 8 where he
began his career. From 1 949 to 1 95 6 ,
h e combi ned h i s concerr performances
with his work for All India Radio
where he established the National
Chamber Orchesrra. As word of his
vi rtuosity spread throughout lndia,
then Europe, Asia and the USA,
Shankar embarked on one of the most
exrraordinary careers in the history of
contemporary music.
Ravi Shankar is a prol ific composer and
i n addition to his numerous ragas and
ralas, he has written for musicians from
the East and Wesr, including Yehudi
Menuh i n , Jean-Pierre Rampal and
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Accademia Bizantina 1 24
Ahmet Burak Elçi 227
Ahmet Cennetoglu 242, 243
Ahmet Kadri Rizeli 242
Alan Opie 1 3 3, 1 36, 1 44, 14S
Alessandro Tampieri 1 24
Alev Erguner 243
Alexander Hohenthal 6S
Alexander Janiczek 6S, 69, 70
Ali lhsan Yılmaz 243
Alla Sigalova 98
Ailegri Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 88
Alois Posch 98, 1 00
Alp Aslan 243
Alper Berksu 240
Amsterdam Concertgebouw Kraliyet
Orkestrası 74, 76, 82, 84
Andrea Cohen 1 20
Anna Chierichetti 1 90, 1 9 3
Anoushka Shankar 246
Arın Karamürsel 1 29
Arnold Dreyblatt 2 1 1 , 2 1 2
Aslı Ayan 2 1 8, 2 1 9
Ayda Tunç 23 1
Ayla Erduran S4, S6
Ayşegül Kuş Durakoglu 1 1 4, 1 1 6
Aziz Şenol Filiz 240

Marielle Labeque l OS
Martine Dupuy 1 90, 1 9 2
Mauro Trombetta 1 9 0
Mauro Valli 1 24
Maxim Vengerov 1 56
Melihat Gülses 1 20, 1 2 1
Mihriban Mamedbeili 2 1 8, 2 1 9
Misha Rachlevsky 60
Muammer Ketencoglu 240
Müge Hendekli 227

Gabriel Crouch 1 86, 1 87
Gabriele Cassone 1 24, 1 26
Gabrieli Consort &
Gabrieli Players 1 0 1 , 1 1 0
Georg Katzer 202, 203
Gidon Kremer 98
Godfried Hoogeveen 74, 76
Gordon Monahan 2 1 1
Gökçe Ergin 234, 23S
Göknil Özkök 234
Gustav Kuhn S4
Gülnare Şekinskaya 227
Gülsin Onay 93
Gülşen Tatu 60, 6 1

Bahar Biricik S4, S 7
Başak Ersöz 2 1 8, 23 1 , 232
BBC Korosu 1 3 3, 1 44
BBC Senfoni Orkestrası 1 3 3 , 1 3 7, 1 44,
1 46, I S I , I S 2

Berlin Yeni Müzik Oda Toplulugu 202,
203, 206, 209

Bikram Ghosh 246
Birol Yayla 240
Bob Chilcott 1 86, 1 87
Borusan Oda Orkestrası 1 1 4, 1 1 7
Bruno Schrecker 88, 89
Burak Bilgili 234, 23S
Burkhard Sigl 6S

Camerata Academica Salzburg 6S, 69, 7 1
Carsten Neumann 6S
Catherine Dubosc 1 20, 1 2 1
Celal Altınbaş 243
Christopher Parkening 1 7S
Claudia Hofert 6S
Claudio Scimone 190

Dana Micicoi 6S
David Brandon 1 7S, 1 76
David Hurley 1 86, 1 8 7
David Moss 2 1 1
David Roth 88, 89
Defne Yagmur Dai 223, 224
Deniz Bakırcıoglu 242
Dieter Schnebel 206, 207
Dirk Lebahn 2 1 1
Dilbag Tokay Önvural 234, 23S
Dilek Zertunç 242

1 Solisti Yeneti

1 90, 1 9 1

lgor Uryash I S6, I S 7
lhsan Özgen 243
Inci Çayırlı 242
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası 54, 57
Istanbul Oda Müzigi Toplulugu 234

James Campbell 88, 90
James Galway 1 1 4
Jason Kahn 2 1 1
Jean Rigby 1 33, 1 34, 1 44, 1 45
Jeanne Galway 1 1 4, 1 1 5
John Aler 1 3 3, 1 3 S
Jonathan Barritt 88, 89
Josef Radauer 6S
Juliane Klein 206
Junko Wada 2 1 4

Kaan Yalçın 23 1 , 232
Katia Labeque 1 0 5
Kemal Caba 242
Ken Hakii 74, 76
Kibbutz Çagdaş Dans Toplulugu 1 9 8
Koray Safkan 243
Kremlin Oda Orkestrası 60, 62
Kudsi Eerguner 1 20

La Scala Filarmoni Orkestrası I S9, 1 60,
1 6S, 1 66

Leonard Slatkin 1 3 3, 1 44, I S I
Luca Veggetti 1 90, 1 9 2

Naci Düzel 243
Necip Gülses 1 20
Neslihan Karamızrak 234
Neva Özgen 243
Nicola Dal Maso 1 24
Nigel Short 1 86, 1 8 7

Paul McCreesh 1 0 1 , 1 1 0
Per Arne Glorvigen 88, 89
Peter Ablinger 202, 203
Peter Carter 88, 89
Peter Schreier 69
Peter Szab6 65
Philip Lawson 1 86, 1 87
Phoebe Rosochacki 6S
Pierre Berthet 2 1 1
Pınar Yılancıoglu San 223, 224

Rahşan Apay 223
Rami Be'er 1 9 8
Ravi Shankar 246
Riccardo Muti I S9, 1 6S
Rob Gutowski 2 1 1
Roland Kluttig 202, 206, 209
Romano Valentini 1 24

Samim Karaca 240
San Gregorio Magno Oda Korosu 1 90, 193
Selen Bucak 2 1 8, 2 1 9
Sergey Vicharev 98
Serra Tavşanlı 23 1 , 232
Sevgi Özsever 23 1 , 232
Stefano Montanari 1 24
Stephen Connolly 1 86, 1 8 7
Stephen Jackson 1 3 3 , 1 38, 1 44, 1 46
Suna Kan S4, S6
Süleyman Erguner 243
Süleyman Erguner Toplulugu 243, 245
Sven Ake Johansson 206, 207
Sylvia Ocougne 2 1 1
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Till Fellner 6 S
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Alp Aslan 241
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Ayda Tunç 2 1 1
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BBC Symphony Orchestra 1 3 1 , 1 1 7, 1 44,
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Bikram Ghosh 246
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Bob Chilcott 1 86, 1 87
Borusan Chamber Orchestra
Bruno Schrecker 88, 89
Burak Bilgili 214, 2lS
Burkhard Sigl 6S
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Dana Micicoi 6 S
Dance Company of the Teatro di Torino
David Brandon 1 7S, 1 76
David Hurley 1 86, 1 8 7
David Moss 2 1 1
David Roth 88, 89
Defne Yagmur Dal 221, 224
Deniz Bakırcıoglu 242
Dieter Schnebel 206, 207
Dilbag Tokay Önvural 214, 2lS
Dilek Zertunç 242
Dirk Lebahn 2 1 1

Ebru Mine Sonakın 21 1 , 232
Engin Gürkey 240, 2 4 1
Erhard Grosskopf 206, 207
Ezgi Saydam 214

Istanbul Chamber Music Ensemble 214
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John Aler l l l , l l S
Jonathan Barritr 88, 89
Josef Radauer 6S
Juliane Klein 206
Junko Wada 2 1 4

Kaan Yalçın 21 1 , 212
Kammerensemble Neue
Musik Berlin 202, 201, 206, 209
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Kemal Caba 242
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Koray Safkan 243
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Peter Szab6 6S
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Rahşan Apay lll
Rami Be'er 1 9 8
Ravi Shankar 146
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Roland Kluttig lOl, 106, 109
Romana Valenrini 1 14
Royal Concertgebouw
Orchestra Amsterdam 74, 76, 81, 84

Samim Karaca 140
San Gregario Magno
Chamber Chorus 190, 1 9 l
Selen Bucak 1 1 8, 1 1 9
Sergey Vicharev 9 8
Serra Tavşanlı ll l , lll
Sevgi Özsever ll l , lll
Stefano Mantanari 1 14
Stephen Connolly 1 86, 1 8 7
Stephen Jackson l ll, 1 18, 1 44, 1 46
Suna Kan S4, S6
Süleyman Erguner l4l
Süleyman Erguner Ensemble l4l, l4S
Sven A ke Johansson 106, 107
Sylvia Ocougne l l l
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The King's Singers 1 86
The Orchestra of Excited Strings l l l , l l l
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Wonjung Kim 1 90, 1 9 l

Yehudith Arnon

198

i Ç i N DEKiLER CONTENTS
ORKESTRALAR - O DA MÜZIGI - RES ITAL LER

G E N Ç SOLISTLER DIZISI

ORCHESTRAS - CHAMBER MU SIC - RECITALS

YOUNG SOLOISTS SERIES

Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası 54

Başak Ersöz 1 Aslı Ayan 2 1 8
Rahşan Apay 1 Özay G ü nay 223
Müge Hendekli 1 Burak Elçi 227
Ayda Tunç 1 Nefesli Çalgılar Beşiisi Wind Quintet 23 1
Göknil Özkök 1 Istanbul Oda Müzigi Toplulugu 234

İstanbul State Symphony Ürehescra 54

Kremlin Oda Orkestrası Chamber ürehescra Krem l i n 60
Camerata Academica Salzburg 65, 7 1
Amsterdam Concertgebouw Kraliyet Orkestrası 74, 82

I stanbul Chamber Musie Ensemble 234

Royal Coneerrgebouw ürehescra Amsterdam 74, 82

Ailegri Yaylı çalgılar Dörtlüsü Ai legri String Quartet 88
Gülsin Onay 93
"Le Grand Tango" G idon Kremer 98
Gabrieli Consort & Gabrieli Players 1 0 1 , l l O
Katia & Marielle Labeque 1 05
Borusan Oda Orkestrası Borusan Chamber ürehestea 1 1 4
Viyana ve Istanbul'dan Şarkılar (Schubert-Şevki Bey) 1 20
Songs from Vienna and İstanbul (Sehuberr-Şevki Bey)

1 20

Accademia Bizantina 1 24
Arın Karamürsel 1 29
BBC Senfoni Orkestrası & Korosu 1 3 3, 1 44
BBC Symphony ürehescra & Chorus

1 3 3, 1 44

BBC Senfoni Orkestrası BBC Symphony ürehescra 1 5 1
Maxim Vengerov 1 56
La Scala Filarmoni Orkestrası 1 59, 1 6 5

Ürehescra Filarmoniea della Seala

1 59, 1 6 5

The Sixteen-The Symphony of Harmony and lnvention 1 70, 1 8 1
Christopher Parkening 1 75
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OPERA

The King's Singers 1 86
Opera: Orfeo 1 90
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Kibbutz Çagdaş Dans Toplulugu 1 98
Kibbutz Conremporary Danee Company

1 98

ISTANBUL-BERLIN KÜL TÜR BULUŞMALARI
BERLIN IN İSTANBUL-A CULTURAL ENCOUNTER
Berlinli Çagdaş Besteciler 202, 206, 209
Beriiner Conremporary Compesers 202, 206, 209

Müzikal Gösteriler Musieal Performanees 2 1 1
Who's Afraid of Anything 2 1 4

GELEN EKSEL M ÜZIK
TRADITIONAL MUSIC
Yansımalar'dan Bab-ı Esrar'a 240
Inci Çayırlı Solo Konseri Solo Coneert 242
Süleyman Erguner Toplulugu Süleyman E rguner Ensemble 243
Ravi Shankar 246

FESTiVAL KATALOGU FESTIVAL CATALOGUE
Baskıya Hazırlayan
CEVZA AKTÜZE

Ediror

Program Açıklamaları
IRKIN AKTÜZE

Programme Notes

Festival Afişi Festival Paster
SADlK KARAMUSTAFA
Grafik Tasarım Graphic Design
BÜLENT ERKMEN
Grafik Uygulama Graphic Application
OSMAN TÜLÜ (TIPOGRAF)
Baskı ve Cilt Priming
MAS MATBAACILIK

.

�·

. �.
..ı

.) - .

'•

.....

ll

·1· .

.&:

ı•

.' •• •

�::....-�ı
• -.-··ı�;;
�
I

-· � ,
•

••

L

� •

�

. ••
•

·-·

L

..

·.

.

.

.

.

ı.-ı
.t"'

·

•

1

ı_
.-

ı.
' l

-rı
•

....
. ı

ı •

' ı

*

25. U luslararası Istanbul Müzik Festivali
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