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The İstanbul Foundation forCulrure and Ares
would !ike to thank the
Promotion Fund of che Turkish Prime Minisrry,
che Minisrry ofCulrure and che Minisrry ofTourism
whose generous conrriburions have made the
27th lnrernarional İstanbul Music Festival possible.

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali,
Avrupa Festivaller Birli!i üyesidir.
The lnrernarional İstanbul Music Festival is a
member of the European Fesrivals Association.

Programda detişiklik hakkı saklıdır.
The 27th International İstanbul Music Festival retains
the right to make alterations to the programme.

iSTANBUL KÜLTÜ R VE SANAT VAKFI
Sanatla 27 Yıl
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok
kentinde yılın belirli dönemlerinde yapılmakta olan ve
çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir
benzerinin, Istanbul'da da yapılmasını düşleyen
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın önderliğinde, 1973 yılında
kuruldu. lık Istanbul Festivali, Cumhuriyetin 50. yılının
kutlandığı 1973 yılında, IS Haziran - IS Temmuz
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile
birlikte çeşitli ulusların değişik sanat dallarındaki
yaratıcılıklarının en iyi örneklerinin yanısıra
programında seminer ve konferansiara da yer verdi.
Istanbul Festivali 1977 yılında Avrupa Festivalleri
Birliği Üyeliği'ne kabul edildi. Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali 26 yılda La Scala Filarmoni'den (Muti)
New York Filarmoni (Mehta & Masur) ve
Concertgebouw Kraliyet Orkestrası'na (Sawallisch);
Orpheus Oda Orkestrası'ndan lskoç Oda
Orkestrası'na (Mackerras & Hickox); Hilliard
Topluluğu'ndan Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'ne;
Aldo Ciccolini'den lvo Pogorelich'e; Yehudi
Menuhin'den ltzhak Perlman'a; Julian Lloyd
Webber'den Mischa Maisky'e; Narciso Yepes'ten
Christopher Parkening'e; Leyla Gencer'den
Montserrat Caballe'ye; Bolşoy Balesi'nden Amerikan
Bale Tiyatrosu'na dünyanın en önemli sanatçı ve
topluluklarını Istanbul'da konuk etti.
Başlangıç yıllarında Uluslararası Istanbul Festivali
programında yer alan film gösterileri 1984'ten
başlayarak Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenliğe
dönüştü ve Uluslararası Istanbul Film Festivali adını
aldı. 198 S'te Festival programında, ilk kez biri
uluslararası Altın Lale ödülü, diğeri ulusal olmak üzere
iki yarışmalı bölüme yer verildi. 1989 yılı başında,
FIAPF (Federation lnternationale des Producteurs de
Films/Uiuslararası Film Yapımcıları Dernekleri
Federasyonu) tarafından "Özel Konulu, Yarışmalı
Festival" olarak tanındı. 1996 yılından şimdiye dek
Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo Pontecorvo,
Michelangelo Antonioni, Claude Sautet, Elia Kazan,
Peter Greenaway, lstvan Szabo, Muhterem Nur,
Faruk Kenç, Bertrand Blier ve Jerry Schatzberg gibi
yerli ve yabancı ünlü sinema ustalarına ve sanatçılarına
"Yaşamboyu Başarı" ve "Onur" ödülleri verilmeye
başlandı.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir diğer
bölümünü oluşturan Tiyatro gösterileri, 1989 yılında
Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatro
Festivaline dönüştü. Bugüne değin çeşitli Türk
topluluklarının yanısıra Piccolo Teatro di Milano,
Attis Theatre, Beriiner Ensemble, Centre
Dramatique National D'Orleans, Royal National
Theatre gibi dünyanın önde gelen tiyatro
topluluklarını ve Janusz Wiesniewski, Stephane

Braunschweig, Theodarus Terzopoulos, Heiner
Göebbels, Andre Willms, lan Holm, Diana Rigg, Alla
Demidava gibi sanatçıları konuk eden Tiyatro
Festivali'nde 1997 yılından başlayarak "Onur" ödülü
verilmeye başlandı. Tiyatro Festivali'nin ödüllerini
Giorgio Strehler, Yıldız Kenter, Yuri Lyubimov, Melih
Cevdet Anday, Necdet Mahfi Ayral ve Robert Wilson
aldılar.
Daha önceki yıllarda yine Uluslararası Istanbul
Festivali programlarının bir bölümü olarak
düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve
uluslararası sergilere 1987 yılında son verildi ve bu
tarihten itibaren çağdaş sanattaki son akımların
sergilendiği Istanbul Bienali düzenlenmeye başlandı.
1989 'da, genel koordinatörlüğünü Beral Madra'nın
üstlendiği 2. Bienal'in teması "Geleneksel Mekanlarda
Çağdaş Sanat"tı. 199 2'de gerçekleştirilen
3. Uluslararası Istanbul Bienali'nin yönetmeni Vasıf
Kortun ise sergiyi "Kültürel Farklılıklar" teması
altında topladı. Küratörlüğünü Rene Black'un
üstlendiği 4. Uluslararası Istanbul Bienali'nin teması
ORIENT/ATION olarak saptandı ve Bienal'e S I
ülkeden 1 23 sanatçı katıldı. 1997 yılında düzenlenen
S. Uluslararası Istanbul Bienali'nin küratörü Rosa
Martinez'in teması ise "Yaşam, Güzellik,
Çeviriler/Aktarımlar Ve Diğer Güçlükler Üstüne" idi.
Bu Bienal'de Istanbul 4S ülkeden 86 sanatçıya
evsahipliği yaptı.
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Festivali
programı kapsamında özel bir bölüm caz müziğine
ayrılmıştı.l994'ten itibaren ayrı bir şenlik olarak
düzenlenen Uluslararası Caz Festivali, o günden bu
yana, Keith Jarrett'den Jan Garbarek'e; Manhattan
Transfer'den Wynton Marsalis'e; Dizzy Gillespie'den
Modern Jazz Quartet'e, caz dünyasının önde gelen
isimlerini cazseverlerle buluşturdu.
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından sonra
programını klasik müzik, bale, opera ve geleneksel
müzik dallarında yoğunlaştıran Uluslararası Istanbul
Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik Festivali
olarak değiştirildi.
1997 yılında kuruluşunun 25. yılını kutlayan Istanbul
Kültür ve Sanat Vakfı, her yıl Nisan ayında
Uluslararası Istanbul Film Festivali'ni, Mayıs'ta
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ni, Haziran
Temmuz aylarında Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali'ni, Temmuz ayında Uluslararası Istanbul Caz
Festivali'ni ve her iki yılda bir Eylül-Kasım aylarında
Uluslararası Istanbul Bienali'ni düzenliyor.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın lstanbul'a bir kültür
merkezi kazandırmak için başlattığı çalışmalar
sonucunda, geleceğin Istanbul'unun en seçkin sanat,
kültür ve kongre kompleksini oluşturacak
"Millennium Projesi" 2000'1i yıllarda hizmete girecek.

İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
27 Years with the Arts
The İstanbul Foundation for Culcure and Ares was

hosted world renowned groups, companies and
directors including Piccolo Teatro Di Milano, Attis

founded in ı973 under che leadership of Dr. Nejat F.

Theatre, Beriiner Ensemble, Centre Dramacique

Eczacıbaşı, who had conceived che idea of a festival of

National D'Orleans, Royal National Theatre, Janusz

che ares, similar to those held annually at cercain

Wiesniewski, Stephane Braunschweig, Thedorus

times of che year in a number of European cicies, co

Terzopoulos, Heiner Göebbels, Andre Willms, Ian

be held in İstanbul. Thus, che ıst İstanbul Festival

Holm, Diana Rigg, Alla Demidova to name a few.

was held from 15 June to ı5 July ı973, on che 50th

Beginning from 1997 "Honorary Awards" began to

anniversary of the foundation of che Republic of

be presented and Giorgio Strehler, Yıldız Kenter,

Turkey.

Yuri Lyubimov, Melih Cevdet Anday, Necdet Mahfi

From its firsc incepcion che İstanbul Festival has

Ayral and Robert Wilson were awarded since then.

aimed at including in its programmes che finesc

In ı987 che various national and international

examples of arcistic creativicy in all diciplines of art

exhibitions devoted to the laresc crends in

from both Turkey and abroad, as well as seminars,

contemporary are were discontinued and the 1st

conferences and leccures. The İstanbul Festival was

İstanbul Biennial was held. The concept of the 2nd

accreditted as a member of European Fescivals

International İstanbul Biennial in 1989, coordinated

Association. In 26 years, che Festival has hosced

by Beral Madra was "Contemporary Are in

world renowned arcists & groups from La Scala

Traditional Spaces". The theme of the 3rd

Philharmonic (Muci), New York Philharmonic

International İstanbul Biennial in 1992 was

(Mehta & Masur) to Royal Concercgebouw ürehescra

"Produccion of Cultural Difference" under the

(Sawallisch); from Orpheus Chamber ürehescra

direction of Vasıf Kortun. The theme of the 4th

(Kremer) to Scottish Chamber ürehescra (Mackerras

International İstanbul Biennial curated by Rene

& Hickox); from Tokyo Sering Quarcet to Hilliard

Block was ORIENT/ATION and about 123 arcists

Ensemble; from Aldo Ciccolini co Ivo Pogorelich;

form 51 countries exhibited their works. The 1997

from Yehudi Menubin to Iczhak Perlman; from

Biennial's curator, Rosa Martinez chose the theme as

Julian Lloyd Webber to Mischa Maisky; from

"On Life, Beauty, Translation & Other Difficulties"

Narciso Yepes to Christopher Parkening; from Leyla

and the 5th International İstanbul Biennial hosted

Gencer to Montserrac Caballe; from Bolshoi Ballee to

86 arcists from 45 countries.

American Ballee Theacre.

Beginning from 1986, a special seetion was dedicated

From 1984 onwards film screenings included in che

to jazz within che International İstanbul Festival.

International İstanbul Festival programmes began co

From 1994 onwards the event began to be organİsed

be organised as a separace accivicy in April. In 1985,

as a separate activity. Since then the International

cwo competitive seccions, one national and one

İstanbul Jazz Festival hosted many masters of jazz,

international (Golden Tulip), were included in the

from Keith Jarrett to Jan Garbarek; from Manhattan

International İstanbul Film Festival Programme. In

Transfer to Wynton Marsalis; from Dizzy Gillespie

1989, it was officially recognised by FIAPF

to Modern Jazz Quarcet.

(Federation Internationale Associacions des

With the announcement of a separate Jazz Festival,

Producceurs de Films) as a "Compecicive, Specialised

the name of the International İstanbul Festival was

Festival". Beginning from 1996 "Lifetime

changed to International İstanbul Music Festival

Achievement" and "Honorary" Awards began co be

which carries on ics activities as a specialised summer

presented to local and international cineastes, actors

festival of classical music, ballet, opera and

and accresses such as Robere Wise, Türkan Şoray,

traditional music.

Gillo Pontecorvo, Michelangelo Antonioni, Claude

The İstanbul Foundation for Culture and Ares which

Saucec, Elia Kazan, Peter Greenaway, Istzvan Szabo,

celebrated 25th year of its establishment in 1997,

Muhterem Nur, Faruk Kenç, Becerand Blier and

organises che International İstanbul Film Festival in

Jerry Schaczberg to name a few.

April, the International İstanbul Theatre Festival in

The cheacrical contribucion, which had originally

May, the International İstanbul Music Festival in

formed one branch of the International İstanbul

June-July, che International İstanbul Jazz Festival in

Festival, was re-organised in ı989 as a third regular

July and the International İstanbul Biennial in the

accivicy of the İstanbul Foundation for Culcure and

autumn every two years.

Ares. The International İstanbul Theacre Festival is

The "Millennium Project" iniciared by che İstanbul

held in May, with a programme comprising the

Foundation for Culture and Ares wil l furnish

finesc examples of the works of both foreign and

İstanbul with a prestigous art, culture and congress

Turkish theatre companies. The Theacre Festival

venue in the 2000s.
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TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS
Istanbul Kültür veSanat Vakfı, 27. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık, kurum ve kişilere
teşekkür eder.
The Istanbul Foundation for Culture and Arts would !ike to thank the
following Minisrries, insrirutions, companies and individuals for the generous
support they have given the 27th International Istanbul Music Festival.

Sayın Hüsamettin Özkan, Devlet Bakanı
Sayın lsmail Cem, Dışişleri Bakanı
Sayın Istemihan Talay, Kültür Bakanı
Sayın Ahmet Tan, Turizm Bakanı
Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirlij!i
Devlet Hava Meydanları lıletmesi Başkanlıj!ı
Dışişleri Bakanlıj!ı Kültür Işleri Genel Müdürlüj!ü
Dışişleri Bakanlıj!ı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüj!ü
Gümrükler Genel Müdürlüj!O
Kültür Bakanlıj!ı Müsteşarlıj!ı
Kültür Bakanlıj!ı Müsteşar Yardımcılıkları
Kültür Bakanlıj!ı Anıtlar ve MUzeler Genel Müdürlüj!ü
Kültür Bakanlıj!ı Kültür Merkezleri Daire Başkanlıj!ı
T.C. TBMM MilliSaraylar Daire Başkanlıj!ı
Türk Hava Yolları Genel Müdürlüj!ü (Yusuf &loyırlı)
Türkiye Elektrik Kurumu
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüj!ü
Istanbul Valilij!i
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıj!ı
T.C. TBMM MilliSaraylar Daire Başkanlıj!ı
Başbakanlık Başmüşavirlij!i
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlıj!ı
Kültür Bakanlıj!ı Müsteşarlıj!ı
Kültür Bakanlıj!ı Müşteşar Yardımcılıkları
Dışişleri Bakanlıj!ı Kültür Işleri Genel Müdürlüj!ü
Dışişleri Bakanlıj!ı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüj!ü
Kültür Bakanlıj!ı Anıtlar ve MUzeler Genel Müdürlüj!ü
Kültür Bakanlıj!ı Kültür Merkezleri Daire Başkanlıj!ı
Turizm Bakanlıj!ı Tanıtma Genel Müdürlüj!U
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüj!ü
Türk Hava Yolları Genel Müdürlüj!ü
Devlet Hava Meydanları Işletmesi Genel Müdürlüj!ü
Atatürk Hava Limanı Mülki Idare Amirlij!i
Istanbul Gümrükler Başmüdürlüj!ü
Istanbul BüyOkJehir Belediyesi Kültür Işleri Daire Başkanlıj!ı
Beyoj!lu Belediye Başkanlıj!ı
Eminönü Belediye Başkanlıj!ı
IETT Genel Müdürlüj!ü
Atatürk Hava Limanı Giriş Gümrüj!ü Müdürlüj!ü
Atatürk Hava Limanı Çıkış Gümrüj!O Müdürlüj!ü
Atatürk Hava Limanı YolcuSalonu Gümrük Müdürlüj!ü
Gümrükler Genel Müdürlüj!ü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlüj!ü
Türkiye Elektrik Kurumu
Aktif Daj!ıtım (Yusuf Köse)
Alitalia (Şebnem Uzkan)
Ali Taygun
Altınçizme Elektronik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti.
Ara Kuyumcuyan
Arhan Kayar
Armada Oteli (Kasım Zoto ·Mehmet Tansul)
Arsen Gürzap
Art Video Production (Dofan Olguner)
Aslan Ruso
Asgür Matbaacılık (Asım Mandao)
Aslı Başgöz
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüj!ü (Ülker Yefin • Filiz Eren)
Ateş Ith. lhr. Müşavirlik Ltd. Şti. (Cem Ertaı)
Atilla Aksoy
Ayasofya Müzesi Müdürlüj!ü (Ali Kılınçkaya • &dofon Bilen)
Ayhan Tezcan
BEK Tasarım (Katan Gözen·Zeynep Arman)
BetOI Mardin
Bike Güreli
Bilgin Peremeci
Birlik Medya (Ergun Gürsoy • Esma Yato)
Bülent Erkmen
Cavit Gürpınar ve Ekibi
Cem Davran
Cemal Noyan
Cenix (Kerem Yörük)
Cüneyt Türe!
Çakır Kaj!ıtçılık, NakliyatSan. Ltd. Şti. (Ali ·lbrahim Çakır)
dDf (Uivi Yaman ·Mithat Avo)
DHL Worldwide Express (Koray Özbay. &nu Çolak • Ufuk Koç)
Dopn Tekeli

Doj!uşSes, Müzik, Işık Hizmetleri Ltd. Şti.
Prof. Av. Ercümend Berker
Prof. Ersin Onay
Av. Esat Berksan
Ferhat Karakaya ve Ekibi
Ferit Ocaklı, Devlet Hava Meydanları Işletmesi Başmüdürü
Fida Film (Ferruh Dofon Akdi/ek ·Se/ma Ya/aman)
FilmSokaj!ıStüdyoları (Ümit Gülsoy)
Fstop (ldrls • Feray Özgül)
Fuji Film (Mehmet Garan)
Füsun Gençsü
Gelincik Çiçekevi (Cem Eraslan)
Geyvan McMillen
Gökhan Urulu ve Ekibi
Gülay Pekel, Devlet Hava Meydanları Işletme Müdürü
Güler Nakliyat (Saim Güler)
Hüseyin Arpacı (lst. Emn. Md., Güvenlik Şube Md. Yard.)
Prof. llhan Usmanbaş
Imaj TV Yapım Ltd. Şti. (Neslihan Gücüm)
lrkin Aktüze
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüj!ü
Istanbul Filarmoni Demej!i
Istanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürlüj!ü
ltalyan Kültür Merkezi, Istanbul (Bruno Belione • Aldo &/dini)
Sir John Tooley
Kenmovie (Kenan Ormanlar ·Yasemin Si/e)
Köksal Engür
Leyla Gencer, DevletSanatçısı
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre veSergiSarayı
Mahmut Karaman ve Ekibi
The Marmara Istanbul (Cem Gündeı • Feza Solaklar • Neslihan Özyitit)
Mary Berkmen
Mas Matbaacılık A.Ş. (Lokman Şahin • Cenap Kangöz)
Mehmet Demirel
MehmetSayan ve Ekibi
MimarSinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürlüj!ü
MihrihanSandal
Mimeray (Erol Atakay ·Ebru Çokcoıkun Atakay)
Muhtecim Tuncer ve Ekibi
Müziketek (Datfıan &ydur)
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı
Nilgün Genç
Nimet Berkok
Nurettin Yardımcı
Osman Demir (Istanbul Valiliti. Vali Yardımcısı)
Paul McMillen
Poli Group Ltd. Şti.
Promoshop (Sedat Altun)
Protel
Reklam Atölyesi (Toner Güven)
Reklam-Iş (Mehmet Süzen)
Doç. Rengim Gökmen
Rıdvan Kaya
Rıfat Öktem
RPM Radar (Arzu &dur Saniıman • Yeşim Demir·Suna Matara • Ümit Ünaldı
Selçuk Küçüktopuzlu • Esra Alkan ·Yıldız Dotınan ·Gülin Üstün)
Sacit Basmacı
Saim Eskioj!lu, Atatürk Hava Limanı Mülki idare Amiri
Savoy Oteli (Hasan Barut)
Selamoj!lu Nakliyat ve Tic. A.Ş. (/zzet Salah)
Semih Akyüz
Serdar Elektrik
Sezai-Zekai Altunbek
Sinefekt (Ohan Baydur • Kerem Kurdoflu)
Sinemaj (Asuman Gezer)
Smartel (Sibel • Atıf Tezerten)
Superonline
TilbeSaran
Tipograf (Osmon Tülü)
Tursan Turizm Ltd. Şti. (Ahmet Güngör)
Türek-Turizm, Taşımacılık, OtomotivSan. ve Tic. Ltd. Şti.
(Alp Opçin • Sema Çubukçu)
Türk Hava Yolları, Tanıtım ve Halkla Ilişkiler Başkanlıj!ı
(Faik Akın • Yurdagül Altınöz)
Türk Hava Yolları Charter Müdürlüj!ü (Selim Soyer)
Türk Hava Yolları, Kargo Başkanlıj!ı (Bülent Demirci • Suavi Yoylolı)
Türk Hava Yolları, HarbiyeSatış Müdürlüj!ü (Serdar Gür ·Özlem Gürses)
Türk Hava Yolları, TaksimSatış Müdürlüj!ü
(Dilek Çalık • Dilek Koç ·Aynur Ersoy)
United States Information Service, İstanbul

Wall Şehir Dizayn (Şenol Yüksel- Besnur Koran)
Yekta Kara
Yurdaer Altıntaş
Yurdagül Emanetoj!lu

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

27. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Kurumsal Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İ stanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the
Corporate Spansors whose
generous contributions have m ade the
2 7 t h I n ternational İstanbul M usic Festival possible.

KOÇBANK
BAYTUR
INŞAAT TAAHHÜT A.Ş.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

27. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesinde büyük destek sağlayan
Festival Sponsoru'na
teşekkür eder.

The İstanbul Foundation for Culture and Acts
would !ike to thank the
Festival Sponsor whose generous
comribution has made the
2 7th Imernarional İ stanbul Music Festival possible.

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
27. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin

gerçekleşmesine katkılarıyla
büyük destek saglayan aşagıdaki kurumlara
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike ro thank the
following institutions and companies whose
generous contributions have made the
27th International İstanbul M usic Festival possible .

•

OSMANLI
BANKASI

Mercedes-Benz Türk

� BORUSAN

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
27. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin

gerçekleşmesinde destek satlayan
Gösteri Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike to thank the
Performance Sponsors for the conrribution
they have made to the
27th International İstanbul Music Festival possible.

rtl-

@�!!:.��ll({©

.IIIIEING'

HOLDING&•••

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

:S:�:S�i:

-"""�......,

K-AL.

��
K<Hbodut

i)

� IŞiklar holcllng a.,.

*""-

ITAl.IANO Ul
CULTURA

ll
·��!i

CM>
KOÇBAliK

�

--TH<--

MARMARA
ISTANBUL

®'

MILLI PIYAnGO

IlAELLI

TÜRKIYE 1.

BANKASI

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1999 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Basın Sponsorları'na teşekkür eder.
The İ stanbul Foundation for Culture and Ares
would like to thank ics
Press Sponsors for providing
compli mencary announcements of
che 1999 İ stanbul Fescivals.

Cumhuriye(

�Milliyet

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

1 999 yılı etkinliklerinin duyurularını

ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank its
Television Spansors for providing
complimentary announcements of
the 1999 İstanbul Festivals.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1 999 yılı etkinliklerinin duyurularını

ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
radyo kuruluşlarına teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank
the following radio stations for providing
complimentary announcements of the

1999 İstanbul Festivals.

AÇIK RADYO

NUMBER ONE FM

RADYO FOREKS

RADIO OXI-GEN FM 95.9

TRT

istanbul Festivalleri
i nternet'te
1 nternet http://www.istfest.org
E-mail: film.fest@istfest-tr.org
theatre.fest@istfest-tr.org
m u sic.fest@istfest-tr.org
jazz.fest@istfest-tr.org
ist.biennial@istfest-tr.org
press.pr@istfest-tr.org

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
sağladığı Internet hizmetleri için SUPERONLINE'a
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike to thank
SUPERONLINE as the Internet Service Provider.

Teşekkür ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,
1999 İstanbul Festival Dostlan'na
teşekkür eder.

Ömer Ahunbay
Eda Arduman
Adnan Arduman
Cihan Baydur
Nairi Berberyan
Ara Berberyan
Mary Berkmen

Special thanks.
The İstanbul Foundation for
Culture and Arts is grateful
to the u1999 Friends of
Istanbul Festivals''.

Füsun Berkol
Ufuk Bişak
Kerim Bozkurt
Oğuz Rıza Bozkurt
Hüsnü Devecioğlu
M. Ahmet Ertegün
Ulviye Etaner
Suat Şefik Etaner
Hümeyra
Zühre İndirkaş
Tayfun İndirkaş
Tüli Kamhi
Jak Kamhi
Ali Bülent Kurama
Leyla Pekcan
Dilek Pelister
Erol Pelister
Nursel Poyraz
Tayfun Poyraz
Umut Poyraz
Hale Sontaş
Hüseyin Şentürk
Doğan Tekeli
Mustafa Terzioğlu
Osman Tokat
M. Elisabeth Turhan
Nural Turhan
Yıldınm Türkmen
Alper Utku
Füsun Üstün
Temiz Üstün
A. Cüneyt Yüksel

27. Uluslararası
İstanbul Müzik Festivali
Kurumsal Spansoru

BAYTUR. kurumsal yapısı. uzman kadrosu.
üstün teknolojisi. bilgi birikimiyle bütünleşen
deneyimi, yapısındaki kalitesi ile. hedeflerini

Baytur
hedeflerini
21.yüzyılın
yapılanmasına
yöneltiyor...

21. yüzyılın yapılanmasına yöneltiyor.
Dünyanın üç kıtasına yayılmış altyapı inşaatlarından.
ileri teknoloji gerektiren anahtar teslimi endüstriyel
tesisiere açılan geniş yelpazede, yüksek kaliteli üretim
için insana. teknolojiye yapılan yatırımların sonucu.

"BAYTUR Yönetim ve Inşaat Kalitesi" dünyaca onaylandı.

Öncü/üğümüzden kivanç duyuyoruz...

BAYTUR

��Kalite yap1m1zda var"
19

Mayıs

Cad.

No:34 Şişli 80220 Istanbu l

Tei:{0.212) 21285 05 pbx Telefaks:(0.212) 212 68 17- 212 69 32
IS09001·FS�

e-mail:baytur@sup eronline.com - www.baytur.com.
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t 1 arı
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Yazılıyo r .

Müzik, tüm sanat dalları gibi insanların yaşam kalitesini geliştirir,
ortak umutları dile getirir.
Daha güzel yaşanacak bir dünya amaçlayan ve sanatla dost olmayı
bir yaşam felsefesi kabul eden Renault,
İstanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsoru" olarak
·

müzil< sanatına da destek veriyor.

RENAULT

Sayısız ünlü ustanın, sayısız eseri Istanbul Festivalleri'nde seyircisiyle buluşurken,
tüm gönderilerin koşullar ne olursa olsun, yerine zamanında ulaşmasını DHL sağlıyor...
Dünyanın lider hızlı hava taşımacılığı kuruluşu olarak, 27. Uluslararası Istanbul Müzik

Festivali'nin kurumsal sponsoru olmaktan kıvanç duyuyoruz.

Sözünüz= Sözümü
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Bütünü oluşturan parçalarıdır.

tarafsız, bağımsız ve çok sesli
kö ü, kaliteli,
gerçek bir virtüöz

t ve sanatçının dostu

Hürriyet,
müziğin de hizmetinde.

haber,
spor,

film,
dizi,

eğlence

ATV'de izlenir

H€r zaman kalite...

Notalar bizimle uçUyor...

TUR
RiZE

•

Türk Hava Yolları, bir çok müzisyen,
festival konuğu ve malzemeyi istanbul'a
getirerek, 27. Uluslararası istanbul Müzik
Festivali'ne destek oluyor. Türk Hava
Yolları, dünya ile Türkiye arasında sanat
köprüleri kurmaya devam edecek ...

L.E;�L.E;KL.E:E
KA. 'Pl�A.
BIEA.KIE.

TELEFONDU, FAKSTI, INTERNET'Ti DERKEN DÜNYANIN
HIZI "SES SINIRI"NA DAYANDI. ILETi ŞiMiN YENi
TEKNOLOJiLERLE B iRLiKTE ULAŞTI�! HlZ VE GÜVENLiK
GÖ NDERiLERiN VE PAKETLERi N ULAŞTIRILMASINA AYNI
ORANDA YANSIMADI.

AKTiF DAGJTIM,

HAYATIN

GERiSiNDE KALAN VE AKSAYAN BU ALANA YENi ÇÖZÜMLER
GETiRiYOR. BARKODLU iZLEME TEKNiKLERiNi VE
INTERNET OLANAKLARINI DA KULLANARAK DA�ITIM
iŞLEMLERiNi HIZLANDIRIYOR, GÜVENLiK KAZANDlRlYOR,
DENETLiYOR. DA�ITIM VE TESLiM RAPORLARINI INTERNET
ÜZERiNDEN MÜŞTERiLERiNE SUNUYOR. HER GEÇEN GÜN
HlZlNI VE DA�ITIM KALiTESiNi ARTTlRlYOR. BiLiŞiM
TEKNOLOJiSiNi EN ETKiN ŞEKiLDE KULLANARAK
ULUSLARARASI STANDARTLARDA HiZMET VERiYOR.

BiZ TESLİM EDERiZ
HESAP ÖZETLERI· KREDI KARTLARI ·FATURALAR· KATALOGLAR

·

DAVETIYELER·DIRECT MAILING ·SÜRELI YAYlNLAR

•

$>

•

Da.Aıt:ım.
İletişim Hizmetleri A.Ş.
PerpaTicaret Merkezi B Blok Kat:
tel:

(212) 222 72 72

faks:

(212) 222 27 1 O

11

No:

1742

Okmeydanı -Istanbul

e-mail: aktifCaktif.com internet: www.aktif.com

ÖDEMELI ÜRÜN OACITIMLARI
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:::O) Sadece bilgisayar almak yetmiyor,
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PAZARLAMA Tic. Ltd. Şti.
1 1 Esentepe - lSTANBUL

Kasap Sokak. Özden Apartmanı. No:15
REPAMET
•ll.GlSAl'AI.LTD.ŞTi.

Tel: (0212) 288 13 46 (pbx)

Fax: (0212) 275

.. !

LOGO

REPAMET BiLGiSAYAR HiZMETLERi,

PROGRAMLAMA
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tiı_
-tt'f
t
V
la?tç
frt(yJ
-tti!rtrLJf![ �f!r�r,
� ti!�"�lf �ars�
fvt tvz.. tTrf�"t:!ı iç�

·�

-

L
·z
fJl:M. ,

Kazancı Yoku�u 64/4
Cihangir 80060 Istanbul
� (0212) 292 41 11 pbx
1@ (0212) 249 84 78
tipograf@tipograf.com

www.tipograf.com

Dr.NEJATF.
ECZACIBAŞI

VAKFI

YAYINLARI

Dr.

Nejat F. ECZAClBAŞI

"Yeni Bir Türkiye"
80 yıllık ömrüne, yalnız başarılı bir iş yaşamını
değil, kuruluşuna tanıklık ettiği Türkiye
Cumhuriyeti'nin daha iyiye gitmesi için
yaptığı sayısız çalışmayı da sığdıran
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın deneyim, görüş ve
önerileri yeni bir yapıtta bir araya geldi:

"Yeni Bir Türkiye".

"Yeni Bir Türkiye",

w;•ız�a

Türkiye'nin genç

kuşaklarına duyduğu umut ve güveni sürekli
dile getiren ve yaşamı boyunca "daha
çağdaş ve uygar bir Türkiye" yolunda
uğraş veren Eczacıbaşı'nın konuşma, yazı
ve söyleşilerinden oluşan kapsamlı bir
seçki ...

Yazı Konuşma
ve sÖyleşilerden
Seçmeler

Dr. Eczacıbaşı'nın, Cumhuriyet
Türkiye'sinde siyasetten ekonomik ve
sosyal düzene, sanayiden insan sağlığı
ve ilaç endüstrisine, demokrasiden
kültür ve sanata kadar birçok konuda
yazıya ya da söze döktüğü
düşünceleri, bu seçmelerde toplandı.
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın

.

Dr. N ept F

·

ECZA ClBAŞl

"Kuşaktan Kuşağa" ve
"İz/enim/er, Umut/ar" adlı özgün
yapıtlarını izleyen seçki,
Cumhuriyet'in 75. yılında,
"Yeni Bir Türkiye" umudunu
besleyen herkese ve özellikle
genç kuşaklara yepyeni bir
esin kaynağı olacak ...

ULUSLARARASI
iSTANBUL MÜZiK FESTiVALi'NDE
27.
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ORKESTRALAR- ODA MÜZiGi- RESiTALLER
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i STANBUL D EVLET SEN FO N i ORKESTRASI
İ STANBUL STATE SYMPHONY ORCHESTRA
KEVIN STALHEIM
Katkıları için ÜLKER GRUBU'na teıekkiir ederiz.
We would /ike to thank ÜLKER GROUP for spansoring this performance.

• Oberlin Konservatuvarı'ndan

mezun olan Kevin Stalheim,
Wisconsin-Milwaukee
_
_, Üniversitesi'nde müzik dalında
Master yaptı. 1983'de Present Music
Solist: KAMRANINCE TOPLULUgU KAMRAN İNCE ENSEMBLE, soloist
çagdaş müzik toplulutunu kurarak
grubun
şefi ve sanat yönetmeni oldu.
SUSANWATE RBUR Y , keman violi n - REYENT BÖLÜKBAŞI, viyolonsel cello
1981'den bu yana Wisconsin
WILLIAM HELMERS, alto saksafon-Si bemol klarnet al ro saxophone-B fiat dariner
Konservatuvarı'nda trompet ve
ansambl dersi veren Kevin Stalheim,
LES THIMMIG, tenor saksafon tenor saxophone
1989 Milwaukee Sentinel "Yılın
SETH JOSEL, elektrik gitar elecrric guicar
Müzisyeni Ödülü"nü aldı. Present
Music'teki görevinin yanısıra National
GÖKHAN SOMEL bas gitar bass guicar
Endowment for the Arts ve Aaron
TERRY SMIRL, vurma çalgılar percussion
Copland Vakfı'nın kuruluş
çalışmalarına katıldı. Stalheim, New
KAMRAN INCE, synthesizer
York'taki American Müzik
Merkezi'nin Yönetim Kurulu üyesidir.
Present Music toplulugu, Stalheim'in
çalışmaları sonucunda Yeni Müzik'in
ABD'deki gelişiminde ve
yorumlanmasında en önde gelen
topluluklardan biri oldu. Stalheim
Present Music'le ABD'nin yanısıra
Japonya ve Türkiye'de de başarılı
turneler gerçekleştirdi. John Adams,
'Michael Torke ve Kamran Ince gibi
uluslararası alanda tanınan
bestecilerle sıkı ilişkiler geliştirdi.
Present Music toplulugu, ısmarlama
eserler, kayıt projeleri ve turnelerin
yanısıra, gerçekleştirdigi okul ve vakıf
egitim konserleriyle günümüz müzik
topluluklarının önünde yer almaktadır.

Ş
ef: KEVIN S TALHEIM, conducror
_____- _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______
------N CE. cond ucror an d p iano
I
Ş
e
f ve p iyano: KAM RAN

L-------�
Kamran İnce ( 1 960-)
Yeni Müzik T oplulugu ve Orkestra için "Fest"
"Fest" for New Music Ensemble and Ürehescra

1 . Prolog 1 Prologue, 2. Dans I 1 Dance I, 3. Dans ll 1 Dance ll
4. Yansımalar 1 Reflections, 5. Dans lll 1 Dance lll, 6. Epilog 1 Epilogue
Solist Soloist: Kamran Ince Toplulu�u

Ensemble

Kamran İnce

Piyano ve Orkestra için "Likya'yı Anımsayış"
" Remember i ng Lycia" for Piano and Ürehescra
3.

1. Denizin Öyküsü 1 The ta/e of the sea, 2. Fmldayan Gece 1 The whispering night
Dalgalarm VuruJU 1 The pounding wave, 4. Ölümsüz Mezarlar 1 The eternal tombs
Solist Soloisc: Kamran Ince, piyano piano
Ara Incermission

• Having graduaced from Oberlin

Conservatory , Kevin Scalheim received
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Kamran İnce
Senfoni No.2 "Konstantinopolis'in Düşüşü"
Symphony No.2 "'The Fal! of Consranrinople"

Kent ve Surlar 1 The city and the walls
2. A yaso/ya 1 Hagia Sophia
3. İmparat()t" Komtantin'in ve Fatih Sultan Mehmet'in soylevieri
Speeches of Emperor Comtanıine and Mehmet the Conqueror
4. Gemiler kızaklar üzerinde: Deniz Savajl 1 Ships on raiiJ: The marine batıle
5. Komtaninopolis'in DüjÜJÜ 1 The fal/ of Comtantinople
I.

9.6. 1 999, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.30
Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hall, 7.30 pm

his Master' s degree at the University of
Wisconsin, Mi lwaukee. He founded the
Present Music ensemble in

1 98 3 in

Milwaukee and assumed the role of
conductor and artistic director. He has
worked as insrructor of trumpet and
ensembles since

1 9 8 1 at the Wisconsin

Conservatory of Music and won the

1 989 Milwaukee Sentinel "Musician of
the Year" award. In addition to serving
as Present Music's Artistic Director,
Mr. Sralheim has participated on
funding panels for the National
Endowment for the Ares and the Aaron
Coptand Fund. He is currently a board
member for the American Music Center
in New York City. Through Stalheim's
considerable efforts, Present Music is
now regarded as foremosr in the
development and presentation of New
Music in the USA. He has led Present
Music on succesful international tours
to )apan and to Turkey as well

as

throughout the entire USA. He has
formed strong relations with compasers
of international repute including John
Adams, Michael Torke and Karoran
İ nce by commissioning and conducting
several American and world premieres
of their work. Through his dedication
to commissioning works, recording
projects, touring engagements and
educational concerts in schools and
community centers, Present Music
remains at the forefront of cutting edge
music today.

KAHRAN INCE
• Kamran Ince 1960'da Amerikalı ve

Türk bir ailenin o�lu olarak
Mentana'da do�du. E�itimine
Türkiye'de, Ankara ve lzmir Devlet
Konservatuvarları'nda başladı. Daha
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sonra Oberlin Konservatuvarı ve
doktora yaptıtı Eastman Müzik
Okulu'na devam etti. Christopher
Rouse ve Joseph Schwantner'le
çalıştı. 1991-93 arasında, California
Senfoni Orkestrası'nın yerleşik
bestecisi olan Ince, halen Memphis
Üniversitesi'nde kompozisyon
hocalıtı yapmaktadır. Ince'nin
besteleri European American Music
tarafından yayınlanmaktadır.
Kamran Ince kısa bir süre içersinde
günümüzün en heyecan verici ve
özgün genç bestecilerinden biri
oldutunu kanıtladı. Ince'nin besteleri
Leonard Slatkin, David Zinman,
Andreas Delfs, Lukas Foss, David
Alan Miller, George Mester
yönetimindeki Chicago, St. Louis,
Baltimore, Milwaukee, lndianapolis,
Istanbul ve Ankara Senfoni, Brooklyn
ve Litvanya Filarmoni, American
Compasers ve Minnessota
Orkestraları ile ABD, Avrupa,
Japonya ve Avustralya'daki yeni müzik
gruplarınca yorumlandı. Aralarında
Roma Ödülü, Guggenheim Bursu, ve
Lili Boulanger Ödülü'nün de
bulundutu birçok ödül kazandı.
Minnessota Orkestrası, Meet-the
Composer, ASCAP, Reader's Digest,
Pew Charitable Trust, Ford,
Koussevitski, Fromm ve Jerome
Vakıfları besteciye eser ısmarladı.
Ince'nin son çalışmaları arasında
Milwaukee ve Albany Senfoni ile
Dayton Filarmoni Orkestraları yeni
müzik toplulutu ve orkestrası için
bestelediti Fest; Istanbul Teknik
Üniversitesi'nin 225. kuruluş
yıldönümü dolayısıyla ısmarlanan ve
Ince'nin yönetimindeki Istanbul
Devlet Senfoni Orkestrası'nın ilk
seslendirmesini gerçekleştirditi
Academica; her ikisi de Albany
Senfoni Orkestrası için ısmarlanan
Likya'yı Anımsayış (piyanist Alan
Feinberg ve Albany Senfoni
Orkestrası) ve Senfoni No.3 Viyana
Kuşatması'nın yanısıra Macaristan,
Eurimage destetiyle çekilen Türkiye
Yunanistan ortak yapımı "Kuşatma
Altında Aşk" ve Hadeline
Schwartzman yönetimindeki
Afrodizyak filmlerinin orjinal film
müzik kayıtlarını gerçekleştirdi.
Kamran Ince'nin Albany
Orkestrası'nca ısmarlanan

2. Senfonisi, "Konstantinopolis'in
Düşüşü" ve Present Music'in
(Milwaukee) ısmarladıtı bir diter
bestesi Arehes'in yanısıra "Likya'yı
Anımsayış" isimli besteleri Decca'dan
yayınlandı. Sanatçı ayrıca "Kamran
Ince" ve "Kamran Ince & Friends"
isimli iki oda müziti ve "Film music of
Kamran Ince" isimli bir film müziti
CD'si kaydetti.
Ince'nin gelecekteki projeleri arasında
Milwaukee Sanat Müzesi'nin 2000'de
ek binasının açılışında çalınmak üzere
ısmarlanmış olan ve geniş bir oda
müziti toplulutu için bestelenen
Millennia, arkeolog Crawford
Greenewalt'ın antik Lidya kenti
Sardes için ısmarlamış oldutu geniş
bir orkestral çalışma ve kemancı
Susan Waterbury'nin ısmarladıtı
keman konçertosu In White
sayılabilir.
• Ince was born in ı 960 in Moncana ro

American and Turkish parenrs. His
early musical rraining was in Turkey, ar
rhe Ankara and Izmir Conservaroires.
Larer he arrended rhe Oberlin
Conservaroire and rhe Eastman School
of Music where he earned a docrorare.
Among his reachers were Chrisropher
Rouse and Joseph Schwanrner. Ince was
Composer-in-Residence with the
California Symphony from ı 99 ı ro
ı 99 3 , and is now professor of
composition at the University of
Memphis. His music is published by
European American Music.
Kamran İ nce is rapidly emerging as one
of today's most exciting and original
young composers. İ nce's compositions
have received performances from che
Chicago Symphony, Minnesota
Symphony, Indianapolis Symphony,
American Composers Orchescra,
Brooklyn Philharmonic, Lithuania
National Philharmonic, İ stanbul
Symphony and Ankara Symphony,
under conducrors Leonard Slatkin,
David Zinman, Andreas Delfs , Lukas
Foss, David Alan Miller and John
Mester and by new music groups across
the U.S., Europe, Japan and i n
Australia. H e has won many prizes
including the Prix de Rome, a
Guggenheim Fellowship and Lilly
Boulanger Prize. Among his many
commissions are ones he received from

rhe Minnesota Orchesrra; Meec-che
Composer; ASCAP; Reader's Digesr;
Pew Charitable Trusr; and che Ford,
Koussevitszky, Fromm and Jerome
Foundarions.
Recent works include: Fesc, for new
music ensemble and orchescra for che
consortium of Milwaukee Symphony,
Dayron Philharmonic and Albany
Symphony orchesrras; Academica,
commissioned by İ stanbul Technical
University in honour of irs 225rh
anniversary (premiered by the İ stanbul
Scare Symphony ürehescra conducred
by İ nce), Remembering Lycia, for
pianisr Alan Feinberg 1 Albany
Symphony and Symphony No. 3 , Siege
of Vienna, both commissioned by the
Albany Symphony Orchescra; the scores
of the feature films Love under Siege, a
joinr producrion of Hungary, Greece
and Turkey with support from
Eurimages of rhe European Union, and
Aphrodisiac, a film by Madeline
Schwartzman.
His 2 nd Symphony "The Fall of
Conscanrinople" commissioned by rhe
Albany Orchescra, "Arches"
commissioned by Presenc Music and
also " Remembering Lycia" are available
on rhe Argo 1 Decca label. He has
recorded also two chamber music CDs
" Kamran İ nce" and "Kamran İ nce &
Friends" and a CD of his film music
"Film Music of Kamran İ nce". Among
his furure projeers are Millennia, for
large chamber ensemble commissioned
for the opening of the Mi lwaukee Arr
Museum's new wing in 2000 (designed
by famous architect Sanciago
Calacrava), a large orchesrral work on
che ancienc Lydian ciry of Sardis
commissioned by archaeologisc
Crawford Greenewalt and a violin
concerto, In Whire, commissioned by
violinisr Susan Waterbury.
KAMRAN INCE TOPLULUGU
K AM R A N İ N C E E NSEMBLE
• Kamran Ince Toplulutu. Kamran

Ince'nin film ve oda müziti eserlerini
yorumlamak, kaydetmek, konser ve
turnelerde çalmak üzere 1997'de
kuruldu. Memphis Üniversitesi
ötretim üyelerinden ve Present
Music grubu üyelerinden oluşan
topluluk 1998 Ekim ayında Türkiye'de
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yaptıgı başarılı turnenin yanısıra,
Kamran Ince 1 Film Müzikleri adlı CD
kaydıyla da tanınmaktadır. Toplulugun
Kamran Ince & Friends adlı yeni
CD'Ieri Ocak 1 999'da ABD ve
Avrupa'da piyasaya çıktı.
• The Karuran İ nce Ensemble was

founded in 1 997 co perform, record and
play on cour the works by Karuran
İ nce. The Ensemble, which assembles
reaching sraff of rhe University of
Memphis and Present Music members,
realized a highly acclaimed cour co
Turkey in October 1 998 and recorded
rhe "Film Music of Karuran İ nce". The
new CD of rhe Karuran İ nce Ensemble
"Kamran İ nce & Friends" was released
in January 1 999 in the USA and
Europe.

ISTANBUL D EVLET
SENFONI O R KESTRASI
İ ST A N B UL ST ATE
SYMPHONY ORCH ESTRA

Istanbul'un müzik yaşamında
önemli bir yeri olan ve 1 945'de
besteci Cemal Reşit Rey yönetiminde
kurulan Istanbul Belediyesi Şehir
Orkestrası, l 972'de Kültür
Bakanlıgı'na baglanarak Istanbul
Devlet Senfoni Orkestrası adını aldı.
Kadrosu orkestra şefi G.E. Lessing ve
müdür Mükerrem Berk döneminde
kısa zamanda tamamlanarak düzenli
konserler vermesi saglandı. Daha
sonraki yıllarda yurtiçi turnelerinin
yanısıra Istanbul, Ankara, Bratislava
ve Patras festivallerinde konserler
gerçekleştirildi. Orkestra Aaron
Copland, lonescu Galati, Tadeusz
Strugala, Alexander Schwinck,
Vladimir Fedoseev, Eric Bergel, Jean
Perisson, Cemal Reşit Rey. Hikmet
Şimşek, Demirhan Altug, Gürer
Aykal, Rengim Gökmen ve daha
birçok ünlü şef yönetiminde lgor
Oystrah, Andre Navarra, Leonid
•

Kogan, Vaclav Hudacek, Heinrich
Schiff, Yehudi Menuhin, Luciano
Pavarotti, Jean-Pierre Rampal, Sabine
Meyer, Gidon Kremer, James Tocco,
Lazar Berman, Natalia Gutman, ldil
Biret, Suna Kan, Ayşegül Sarıca, Ayla
Erduran, Verda Erman, H üseyin
Sermet. Leyla Gencer gibi solistlere
eşlik etti. Orkestra, Türk bestecilerin
eserlerinin birçogunu ilk kez
seslendirdi; radyo ve televizyon
programiarı yaptı. Türk sanat ve
kültürünün yurt dışında tanıtımı için
son yıllarda Ispanya ( 1 990 ve 1 993),
ltalya, Yugoslavya, Çekoslovakya,
Avusturya, Yunanistan'a turnelere
çıktı; sonra ABD'nin Memphis
kentinde açılan Muhteşem Süleyman
Sergisi ( 1 992) sırasında iki konser
verdi. 1 993'de Münih'te yapılan
"Europa Musicale" festivalinde
Türkiye'yi temsil etti.
• The İ stanbul Municipality

Symphony Orchestra, which has played
a very important role in the musical life
of İ stanbul, was founded in 1 94 5 by
the Turkish composer, pianist and
conductor Cemal Reşit Rey. In 1 97 2
the orchestra was raken over b y the
Minisrry of Culrure and renamed as the
İ stanbul State Symphony Orchesrra. Ir
was reorganised under its fırsr Arristic
Director Prof. G.E. Lessing and
manager M ükerrem Berk and srarred co
give regular concerrs. In succeeding
years i r toured wirhin Turkey white ar
the same time participating in various
international festivals i n İ stanbul,
Ankara, Bratislava and Patras. The
orchesrra has been conducred by a
number of foreign conductors such as
Anacole Fisrulari, Aaron Copland,
Mircea Basarab, Ionescu Galati ,
Tadeusz Strugala, Alexander Schwinck,
Vladimir Fedoseev, Erich Bergel and
Jean Perrison and has also performed
under Turkish conductors such as
Cemal Reşit Rey, Hikmet Şimşek,
Demirhan Altuğ, Gürer Aykal and
Rengim Gökmen. The İ stanbul State
Symphony Ürehescra has played with
such international soloists as Igor
Oistrakh, Andre Navarra, Leonid
Kogan, Vaclav Hudacek, Heinrich
Schiff, Yehudi Menuhin, Luciano
Pavarort i, Jean Pierre Ram pal, Sabine
Meyer, Gidon Kremer, James Tocco,

Lazar Berman and Naralia Gutman.
İ dil Birer, Suna Kan, Ayşegül Sarıca,
Ayla Erduran, Verda Erman, Hüseyin
Serınet and Leyla Gencer are some of
rhe Turkish soloisrs who have
performed wirh the orchestra. The
orchestra has premiered many of the
works of Turkish compasers and has
performed in various radio and
television programmes. Recent tours of
the orchestra have included Spain,
( 1 990, 1 993), Iraly, Yugoslavia, rhe
Czech Republic, Austria and Greece. lt
also gave rwo concerrs in Memphis, the
USA during the "Splendors of the
Onoman Sulrans" exhibition in 1 993.
The İ stanbul Srate Symphony
ürehescra represenred Turkey ar the
"Europa Musicale" in Munich in 1 99 3 .
·

İnce: Fest (Şenlik)
1 980'1ere kadar Türk motiflerini
kullanan, Amerika'daki ilk yıllarında
soyut müzige yönelen Kamran Ince,
1 990'1ara dogru yeni müzik akımının
içinde belirli kategorilerden uzak, tüm
anlayışiara açık, özgür bir müzik
çabası içinde, Bach ve Beethoven'i
anımsatan geçmişten korkmayan,
müzigi canlı tutmak için -Minimalizm'i
ikinci planda işleyerek- uyarıcı
efektler kullanmayı, kontrastiarı
birbiri ardına sergilerneyi denemiştir.
1 994'ten sonra da Türk ve Bizans
unsurlarını soyut biçimde işleyen
Kamran Ince'nin başlıca eserleri şöyle
sıralanıyor: Mavi Yolculuk ( 1 982), Kaç
( 1 983), Köçekçe ( 1 984), Piyano
Konçertosu ( 1 984 ), Yalnızca
Kızılötesi ( 1 985), Kızılötesi Öncesi
( 1 986), Çapraz Kıvılcımlar ( 1 986),
Çoşkulu Gölgeler ( 1 987), Dostum
Mozart ( 1 987), Kaçınılmaz Tutku
( 1 988), Derin Uçuş ( 1 988), Talya'nın
Dalgaları ( 1 988), Sonnet No.395
( 1 989), Matinees ( 1 989), Senfon i
No. l "Gökyüzündeki Kaleler" ( 1 989),
Çekiçli Müzik ( 1 990), Aceleci
Kaplumbaga Fantezi si ( 1 990), Son bir
Dans ( 1 99 1 ), Ruj "Bale Müzigi"
( 1 99 1 ). Gece Geçidi ( 1 992); Sıcak,
Kırmızı, Soguk, Titreşimi i ( 1 992),
Kubbeler ( 1 993), Senfon i No.2
"Konstantinopolis'in Düşüşü" ( 1 993),
Engerekleri n Dansı ( 1 993), Iz Sürmek
( 1 994), Kemerler ( 1 994), Senfon i
No.3 "Viyana Kuşatması" ( 1 995),
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Nazar ( 1 996), Türkuaz ( 1 996),
Likya'yı Anımsayış ( 1 996),
"Afrodizyak" film müziğinden Süit
( 1 997), "Kuşatma Altında Aşk" film
müziğinden Süit ( 1 997), Kuartet
"Kemer" ( 1 997), Çizgiler ( 1 997),
Bölünmüş ( 1 998), Fest ( 1 998),
Academica ( 1 998).
Fest -ya da Türkçe adıyla Şenlik
başlıklı bu eseri Kamran Ince, 1 997
Ekim'i ile 1 998 Mart ayları arasında,
Present Music Topluluğu ile
Milwaukee Senfoni Orkestrası,
Dayton Filarmoni Orkestrası ve
Albany Senfoni Orkestraları'nın ortak
siparişi üzerine bestelemiştir. Eser,
alto saksofon, tenor saksofon, vurma
çalgılar, synthesizer, elektro gitar,
elektro bas gitar, keman ve
viyolonselden oluşan solo grup
çalgılar (Yeni Müzik Topluluğu - New
Music Ensemble) ve orkestra için
yazılmıştır. Bu solo çalgıların sesleri,
diğer elektro çalgıların ses hacmine
ulaşması için- hafifçe amplifıye edilir.
Orkestra ise biri pikolo olmak üzere
iki flüt, biri Mi bemol, diğeri bas olan
iki klarnet, iki fagot, dört korno, iki
trompet, tenor trombon, bas
trombon ve yaylı çalgıları içerir. O
zamana kadarki eserleri ya orkestra,
ya da oda müziği grubu için olan
Kamran Ince bu yeni eserinde, olumlu
bir birleşme ile bu iki unsuru şenlikli
bir kutlama için biraraya getirmeyi
planlamış ve eserini Fest -Şenlik,
Bayram- olarak adlandırmış;
Anadolu'nun çoşkulu halk müziği
motiflerinin batı müziği unsurlarıyla
özgürce karışımını altı bölüm içinde
işlemiştir.
Kısa süren 1 . Bölüm Prolog'ta -yani
Önsöz'de-, inatçı tekrarlada beliren
motif ile solo çalgılar grubundaki inici
modal gamların kontrastı sergilenir.
Ve müzik ara vermeden 2. Bölüme
geçerek 1 . Dans'a bağlanır: 1 . Dans
solo grup tarafından başlatılır;
Anadolu'ya özgü duyguların yansıdığı
bu neşeli dans, sona yaklaşırken daha
büyük bir yoğunlukla hızlanır, bir
girdap oluşturur . . . 3. Bölümdeki
2. Dans'da sürekli devinim (perpetum
mobile) tarzındaki bir hareket, hiç
durmadan değişen ölçülerle sürer.
2. Dans ise, Prolog'taki inici gamları
anımsatır biçimde flüt ve kemanlarda
beliren bir tema ile kendini gösterir.

Sürpriz olan sessizlik anından önce
de, eşlikteki ritm birdenbire
sakinleşir . . . Sonra müzik eski halini
alır; yükselir, tekrar sakinleşir ve
sonra kesilir . . . 4. Bölüm Yansımalar
özlem dolu bir havada ve ağır
tempoda, sanki bu şenlik kutlamasının
egemen havasını geciktirir gibidir.
Solo grubun duyurduğu motiflerle
melodik hareket bir an tersine döner.
Trio benzeri kentrast oluşturan
bölme ise, bas seslerdeki ritmik
canlılıkla başlar. Bir susuştan sonra
da, girişteki yükselen motifler bölümü
sona erdirir . . . 5. Bölüm, 3. Dans
başlığını taşır. Bu çoşkulu bölüm,
besteci tarafından her üç dansın en
dramatik, en vurucu ve en direkt
karakteriisi olarak tanımlanır.
Viyolonsel ve kontrbasların çılgınca
ostinato eşliğinde, bestecinin -kısa ve
sivri şekilde duyurduğu- synthesizer
(=bireştireç) solosu önceki temaları
açıklar. (Sesleri elektronik olarak
oluşturan ve değiştirebilen klavyeli bir
elektronik alet olan ve bestecimiz
llhan Mimaroğlu'nun verdiği
"Bireştireç" adıyla tanımlanabilen
Synthesizer'i, 1 960'1ı yıllarda Robert
Moog ve Donald Buchla adlı iki
Amerikalı, daha önce 1 950'de
Herbert Belar ve Harry Olsen'in
RCA Music Synthesizer olarak
buldukları cihazdan ayrı ayrı
geliştirerek, 1 964'de ilk ticari örneğini
piyasaya sunmuşlardır. Önceki model
ancak monofonik (teksesli) idi ve
yalnızca bir sesi belirli bir zamanda
çıkarabiliyordu. Daha sonra polifonik
(çoksesli) olan yeni modeller ise,
birden çok notayı aynı anda
oluşturmakta, bunlara yeni değişken
tınılar da depo edilebilmekte, her
türlü mekanik çalgıyı aşan bir
kapasitesi bulunmaktadır). Böylece,
bölüm başında sunulan motifler
ostinato özetle tekrar verilir ve bir an
kuş seslerini anımsatan süslemelerin
altında sakin şekilde duyurulur. Ancak
ostinatoyu, sivri temanın genişlemiş
bir versiyonunun yalnızca tanığı
olarak bırakan ani bir ses yükselişi
belirir. Yeni yoğunlukların
zirvelerinde yürüyen müzik, en
sonunda yine açılıştaki temaların
gelişmiş biçimine ulaşır. Ses ve
sessizliğin değişkenliğinden süzülen
müzik, hiç ses çıkarmadan son bölüme

bağlanır . . . 6. Bölüm Epilog -yani Son
Söz- ise Prolog'da beliren
hareketlerin daha da işlenmiş,
bütünlenmiş şeklidir. En sonunda da
müzik, ahenkli bir Do majör akor
üzerinde sona ulaşır. (Süre 26')

İnce: Li kya'yı Anımsayış
Kamran Ince'nin Albany Senfoni
Orkestrası'nın siparişi üzerine 1 995
Haziran'ı ile 1 996 Şubat'ı arasında,
piyano ve orkestra için bestelediği bu
eser, yine büyüdüğü ve yetiştiği ülke
Türkiye ile ilgilidir: Antik çağlarda
(M.Ö. 1 700) yurdumuzun Akdeniz
kıyısında, Köyceğiz'den Antalya'ya
kadar uzanan bölgede kurulmuş olan
Likya Krallığı kalıntılarını gezen ve
özellikle Kaş'taki Kekova'ya hayran
kalan besteci, buradaki batık kentten
çok etkilenmiş. Daha önce de tekne
ile Akdeniz kıyılarını dolaşan ve
izienimlerini 1 982'de -ilk önemli
eseri- Mavi Yolculuk adlı piyano
eseriyle yansıtan bestecinin Likya'yı
Anımsayış'ı, 1 996 Nisan ayında
Amerika' da, piyanist Alan Feinberg ve
David Alan Miller yönetimindeki
Albany Senfoni Orkestrası tarafından
ilk kez seslendirilmiştir. Aynı kadro
ile 1 997'de, bu eserle birlikte
"Konstantinopolis'in Düşüşü" adlı
2. Senfoni de CD olarak
yayınlanmıştır.
Likya'yı Anımsayış dört bölümden
oluşur. Eserin en uzun kısmı olan
1 . Bölüm "Denizin Öyküsü", ağır
piyano akorlarıyla gizemli şekilde
başlar ve soru soran şekildeki pasajlar
biraz sonra, patlayan büyük dalgayı
izleyen melankolik ezgiye yol açar. Bu
beşi k gibi sallanan ezgi giderek
güçlenir ve piyano ile orkestranın
ilginç diyalogunu oluşturur. Piyanonun
önderliğinde bazen yükselen, bazen
kristal tınılarla Akdeniz'in berraklığını
yansıtan müzik, depremle su altında
kalmış olan batık kenti de duyurur:
Bir piyano kadansından sonra, önce
üfleme çalgıların sunduğu tema tüm
orkestra ve piyanoda gelişerek, bir
kısmı da deniz üstünde kalmış olan
kent, ilginç vurma çalgılar yardımıyla
da yansıtılır. Bölüm, yine piyano
akorları ile girişteki melankolik ezgiye
dönüşerek, çok hafif sona erer.
2. Bölüm "Fısıldayan Gece", yine
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piyanonun çok hafif akorları eşliginde
önce gecenin sessizligini tanımlıyarak
başlar. Güneyin aşırı yıldızlı gecesinde,
sanki her yıldız piyanonun tuşesinde
göz kırparcasına yanıp söner. Dik bir
yardan inişle denize ulaşan kentin
kalıntıları pastoral bir tema ile önce
üfleme çalgılarda, sonra da onu
işleyen piyanonun ulaştırdıgı görkemli
orkestra ile tasvir edilir. Bu müzik
sanki daha eskilere, mitolojik çaglara
aitmiş gibi bir anlam kazanır . . . Ancak
sonda yine güçlü piyano akorları
dinleyiciyi günümüze geri getirir ve bu
rüyayı rahatsız etmek istemezmiş gibi
yine hafifçe son bulur.
Eserin beş dakika kadar süren 3.
Bölümü "Dalgaların Vuruşu", tam
başlıga uygun güçlü vuruşlarla çok
ilginç bir ritmle başlar. Davulun bu
ustalıklı ve 3 1 kez yinelenen uzun
vuruşları süresince orkestra ve
piyano da destek verir . . . Sonra yine
başlayan ve güçlü dalgaların bu
kayalıklı kıyıyı şiddetle dövüşünü
canlandıran bu vuruşlar, zaman zaman
azalarak piyano ve orkestraya lirik bir
anlatım olanagı da saglar. En sonunda
dalgaların duruluşu, yine piyanonun
sakin anlatımıyla bölümü sona erdirir.
4. Bölüm, bir kısmı su üzerinde, bir
kısmı deniz içinde duran lahit
mezarları tasvir eden "Ölümsüz
Mezarlar" başligını taşır. Güçlü ve
görkemli orkestra akorları ile
başlayan bölümde, ölümlüleri binlerce
yıldır barındıran bu anıtsal lahitler,
yarım ses tiz çalan degişik üfleme
çalgıların bir çocuk şarkısı benzeri
ilginç cümlesine eşlik eden piyano
pasajları ile tekrar canlanır gibidir . . .
Arada bir dalgaların da okşadıgı
mezarların yapılış yıllarına döner gibi
duyurulan müzik, arada güçlü davul
vuruşlarıyla yükselir, sonra yine lirik
piyano akorları ile sona dogru
şiirselleşir ve son sözü yine -uzak bir
dünyadan gelircesine- hafif yansıyan
piyano söyler. (Süre 38')

İnce: Konstantinopolis'in Düşüşü
1 993 Eylül ile 1 994 Ocak ayları
arasında yine Albany Senfoni
Orkestrası siparişi olarak bestelenen
ve aynı orkestra tarafından
Albany'de (New York), 1 994 yılı
Mart ayında ilk kez seslendiri len

eser, Istanbul'un 1 45 3'de Türkler
tarafından fethini dört bölümde
anlatır. Aynı zamanda bestecinin 2.
Senfoni'si olan eserin en uzun kısmı
olan 1 . Bölüm, "Kent ve Surlar"
başligını taşır. I ki ay kadar süren
uzun kuşatma, Istanbul'un böyle
pekçok hücumu savuşturan görkemli
surları önünde geçer. O zamanın en
güçlü topçu birliklerine de sahip olan
Osmanlı ordusunun bombardımanına
da dayanan surlar, kenti tümüyle
çevirmektedir. Topları simgleyen
vuruşlarla başlayan bölümde bu
sesler hiç dinmez. Aradaki lirik
cümleyi de bölen bu top sesleri
susunca da, Bizanslılar gece vakti
surların hasar gören yerlerini çok
ustaca onararak ertesi savaş gününe
yetiştirir. Her iki tarafın bekleyişini
simgeleyen, biraz da hüzünlü
yapıdaki uzun cümle, bölüm boyunca
sürer. Gece ise flütün önderliginde bu kez top sesi olmadan-, biraz da
mehteri anımsatan üfleme çalgıları da
içerir. Ancak yine davul sesi
kesi lmez, ama kentten çan sesleri de
duyulur. I lginç vurma çalgılar
kullanımı ile -Stravinsky benzeri
ritmik yürüyüşler ve görkemli
vuruşlarla bölüm sona erer.
2. Bölüm, Aya Sofya Kilisesi'ni anlatır.
Lirik ve duygulu bir orkestra teması
ile zarif biçimde yansıyan ve bu
görkemli yapının daha çok "Kutsal
Bilgelik" yönünü işleyen bu kısa
bölümde Bizanslılar'ın duaları ve
yakarışiarı duyulur gibidir.
3. Bölüm "lmparator Konstantin ile
Fatih Sultan Mehmet'in söylevleri"
başligını taşır. Önce Bizans
Imparatoru'nun biraz da yalvaran
tavırlı söylevi duyulur. Bunu Fatih
Sultan Mehmet'in güçlü ve cesaret
verici konuşması keser. Eserin bu en
kısa bölümünde Sultan askerlerini
yüreklendirmek, savaşı bu
hareketsizlikten kurtarmak ister.
Bazen güçlenen, bazen hafifleyen
ritmik eşlik, sonda cevapsız gibi sona
erer.
4. Bölüm daha canlıdır. Fatih Sultan
Mehmet, gemilerini kızaklar üzerinde
Bogaziçi'nden Haliç'e aşırtabilmek için
canla başla didinmektedir. Sürekli bir
hareketle, mehterin ritmik davul
vuruşları eşliginde bu işlem
tamamlanınca, Osmanlılar savaşı

kazanmış sayılacak, Bizanslılar'ı
şaşkına çevireceklerdir.
5. Bölüm kentin düşüşünü yansıtır.
Konstantinopolis'in son anları yaşanır;
Bizansllların şaşkınca kaçışları, ayak
sesleri duyulur gibidir. Muzaffer
Sultan görkemli bir müzikle kente
girer. Oldukça uzun süren bu yürüyüş
çok güçlü bir finalle son bulur,
(Süre 24')
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� IŞiklar holding a.ş.
Katkılan irin iŞlKLAR HOLDING A.Ş. ye teıekkiir ederiz.
We would /ike to thank IŞIKLAR HOLDING A.Ş. for spansoring this performance.

Franz Schubert ( 1 797 - 1 828)
Piyano Sonatı, Sol Majör Op.78 Piano Sonata in G Major, Op.78 (D894)
Farıtasia: Mo/to moderato e cantabile
• A ndante
• Menuetto ( A llegra moderato) - Trio
A llegretto
•

•

Ara lntermission

•

Alexander Seriahin ( 1 872- 191 5 )
• Enigme, Op.52 No.2
• Caresse dansee, Op.57 No.2
Piyano Sonatı No. l O, Do Majör Op.70 Piano Sonata No. lO in C Major, Op.70
Sergei Rahmaninofl Rachmaninov ( 1 873- 1943)
Fragmanlar, La Bemol Majör Fragments in A Fiat Major
• Prelüd, Re Minör Op.posth. Prelude in D Minor, Op.posth.
Etüd-Tablo, Do Minör Op.posth. Etude-Tabl eau in C Minor, Op.posth.
• Etüd-Tablo, Do Diyez Minör Op.33 No.8
•

•

Erude-Tableau in C Sharp M inor, Op. 33 No.8

Franz Liszt ( 1 8 1 1 - 1 886)
Consolation No.6, Mi Majör Consolarion No.6 in E Major
A llegretıo sempre cantabile
•

Franz Liszt 1 Vladimir Horowitz
Macar Rapsodisi (Rakoçi Marşı) No. I S, La Minör
Hungarian Rhapsody (Rak6czy March) No. I S in A M inor
•

Allegra animato - Tempo di marcia animato - Un poco meno allegro
1 0.6. 1 999, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.30
Atatürk Cultural Centre, Grand Hall, 7 .30 pm

ARCADI VOLODOS
St. Petersburg'da dot-m Areadi
Volodos sekiz yaşında piyano çalmaya
başladı. Aynı kenteki Capilla M.
Glinka'da başladıgı egitimini 1 987'de
Galina Eguizarova ile sürdürdü.
1 993'de Paris Konservatuvarı'nda
Jacques Rouvier ile bir yıl çalışmasının
ardından Madrid'de Kraliçe Sofıa
Yüksek Müzik Okulu'nda Dimitri
Başkirov ile çalıştı. 1 99 1 'de New
York'da verdigi ilk konseriyle birlikte
"piyano dahisi" olarak anılmaya
başladı. Resital ve konçerto
programlarının yanısıra Sony Classical
için gerçekleştirdigi ilk CD'siyle
Gramophone Dergisi "Editor's
Choice", Classical CD'nin "Yılın
CD'si", Classic FM'in "Haftanın
CD'si", 1 998 Ingiliz Klasik CD Ödülü,
1 997 Deutsche Schallplattenpreis, Le
Monde de la Musique'in "Choc",
BBC Music Magazine, Repertoire (en
yüksek puan) ve Madrid Revista
Audioclasica'nın "Ayın CD'si"
ödüllerini kazandı. Volodos'un
Carnegie Hall'da canlı kaydettigi
ikinci CD'si 1 999 yılı başlarında çıktı.
Areadi Volodos Aralık 1 996'da Seiji
Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni
Orkestrası'yla Boston, New York
Carnegie Hall ve daha sonra
Tanglewood Festivali'nde konserler
verdi. 1 997-98 sezonunun başında,
Riccado Chailly ve Kraliyet
Concertgebouw Orkestrası'yla
Amsterdam Concertgebouw'da,
Almanya (Dresden), lsviçre (Lucern
Festivali), Ispanya (Santander ve San
Sebastian) ve Ingiltere (BBC Proms
Festivali) turnelerini gerçekleştirdi.
Aynı dönemde Riccardo Chailly ve
Kraliyet Concertgebouw
Orkestrası'yla Kanada ve Kuzey
Amerika turnesine çıktı; Varşova
Filarmoni (Antoni Wit), San
Francisco Senfoni (Yan Pascal
Tortelier), lskoç Ulusal Kraliyet
Orkestrası (Alexander Lazarev) ve
Chicago Senfoni (Edo de Waart) ile
de konserler verdi. Volodos resital
programlarıyla Londra, Paris, Berlin
(Filarmoni), Münih (Ulusal Tiyatro),
•
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Chicago, Nijmegen, Maastricht'te
çaldı; Amsterdam Concertgebouw'daki
Usta Piyanistler Serisi'nde yer aldı.
Ayrıca Carnegie Hall'da New
York'daki ilk resitalini verdi.
Areadi Volodos yakın gelecekte
Rotterdam Filarmoni (Valery
Gergiev), Philharmonia Orkestrası
(Vladimir Ashkenazy). Ton hall e
Orkestrası (Vladimir Fedoseyev),
Maggio Musicale Fiorentino
Orkestrası (Daniel Oren), Paris
Orkestrası (Donald Runnicles) ve
Berlin Filarmoni Orkestrası Oames
Levine) ile konserler verecek;
Amerika ve Avrupa'yı kapsayan büyük
bir turneye çıkacak. lleriye dönük
diger projeleri arasında Japonya'ya ilk
ziyareti, lsrail Filarmoni Orkestrası'yla
konserler, en önemli Amerikan
orkestralarıyla konçerto programları
ve geniş bir Amerika ve Avrupa
turnesi bulunuyor.
• Born in St Petersburg, Areadi

Volodos started playing the piano at
the age of eight. He srarred his formal
rrai ning at St Petersburg Conservatoire
and in 1 987 he conrinued wirh Galina
Eguizarova. He spenr one year at the
Paris Conservatoire w ith Jacques
Rouvier in 1 993 and he srudied at the
Escuela Superior de Musica Reina Sofıa
wirh Dimitri Bashkirov in Madrid.
Since making his New York debur in
1 99 1 , Aread i Volodos has been extolled
by crirics as ''a genius of the piano".
His performances both in recital and of
concerros, as well as his debur
recordi ng for Sony Classical, have
received unanimous acclaim and such
prizes as Gramophone's Editor's
Choice, Classical CD's Disc of the Year,
Classic FM's CD of rhe week, rhe
English Classic CD Award 1 998, the
Deursche Schallplarrenpreis 1 997, rhe
Choc du Monde de la Musique, rhe
highesr rating possible from BBC
Music Magazine, Repertoire and rhe
Madrid Revisra Audioclasica Disc of
the Monrh. H i s second CD (a li ve
recordi ng of his Carnegie Hall recital)
was released in early 1 999.
I n December 1 996, Areadi Volodos
performed wirh rhe Boston Symphony
ürehescra conducred by Seij i Ozawa in
Boston, in New York's Carnegie Hall
and ar rhe Tanglewood Festival in

yarısında Arthur Schnabel ve Eduard
Erdmann gibi piyano ustaları ile
günümüze ulaşan bu sonatlar,
successful European tour wirh rhe
önceleri Beethoven taklitçiligi, piyano
Royal Concerrgebouw Orchesrra
teknigine uygun olmamak, yalnızca
conducred by Riccardo Chailly,
Avusturya'nın sevimli dogasını
performing in The Nerherlands
canlandırmak gibi önyargılarla
(Amsterdam Concerrgebouw),
karşılanmıştır. Hatta Schubert
Germany (Dresden), Switzerland
Akşamları'nın (Schubertiade'lerin)
(Luzern Festival), Spain (Sanrander and
hayranları, kendi arkadaşları bile
San Sebastian) and England (Royal
Schubert'i sadece liedler, küçük
Alberr Hall). The 1 997-98 saw an other
piyano parçaları yazan bir minyatürcü
concerr tour of Areadi Volodos, visiring
olarak tanımışlardı. Schubert biraz da
Canada and North America wirh rhe
kılıksız görünümü ile bir dahiye
Royal Concerrgebouw Orchesrra again
benzemiyordu; sonatiarını tanıtacak
led by R iccardo Chai lly. He also
appeared wirh rhe Warsaw
bir piyano virtüozu, ya da ögretmeni
degildi ve kuyruklu piyanosu bile
Philharmonic ürehescra ( Anroni Wir),
rhe San Francisco Symphony Orchesrra
yoktu . . . Eserlerinin çogu ölümünden
sonra basıldıgı gibi, duygulu müziginin
(Yan-Pascal Torrelier), the Royal
nasıl gelişecegi önceden
Scorrish National ürehescra ( Alexander
sezilemiyordu. Özellikle Beethoven
Lazarev) and the Chicago Symphony
ürehescra (Edo de Waarr). In recital, he
ve Mendelssohn'un berraklıgına sahip
degildi; üstelik piyano teknigi
has appeared in London, Paris, Berl i n
yönünden gerekli pedal işaretlerinden
(Philharmonie), Munich (National
Theatre), Chicago, N i jmegen,
bile yoksundu".
Schubert'in sayısı yirmiikiyi bulan
Maastricht and in rhe presrigious series
piyano sonatları -bitmemiş olanları da
Master Pianists in the A msrerdam
saymak şartıyla- üç bölüme ayrılır:
Concerrgebouw, and he made h i s New
York reciral debur at Carnegie Hall.
1 8 1 5- 1 9 arası öndört; 1 8 1 9-26 arası
beş ve ölüm yılı olan 1 828'de
Furure appearances i nclude concerrs
bestelenen üç sonat . . . Avusturyalı
wirh the Ratterdam Philharmonic
müzikolog Otto Erich Deutsch'un
ürehescra (Valery Gergiev), rhe
( 1 883- 1 967) katalogunda D894
Phi lharmonia Ürehescra (Vladimir
numarasını alan Op.78 Sol Majör
Ashkenazy), the Tonhalle Orchesrra
Sonat, 1 826 yılında bestelenmiştir.
(Vladimir Fedoseyev), rhe Ürehescra of
Birinci bölümün başlıgı yanlışlıkla
the Maggio Musicale Fiorenrino
Sonat'a verilmiş; eser Fantasia başlıgı
(Daniel üren), the ürehestre de Paris
(Donald Runnicles) and the Berlin
altında 1 827'de yayınlanmıştır. Eserin,
Fantasia adı altında, oldukça orta
Philharmonic ürehescra (James Levi ne).
Other furure plans include his fırsr visit
hızda ve ezgisel (Molto moderato
cantabile) başlıklı 1 . Bölümünde lied
to )apan, concerrs w ith the Israel
Philharmonic Orchesrra, concert
sadeliginde, belirli bir temayı alarak
appearances with mosr of the major
degeriendiren Schubert, bunu
American orchestras as well as exrensive
fıgürlerle işler ve yeni bir temaya
recital tours of rhe United Srares and
ulaşır. Karşıtlık yaratmayan bu yeni
tema da oktavlarla çözülür. Dramatik
Europe.
unsur ise ancak gelişirnde belirir . . .
3/8'1ik ölçüdeki, agır (Andante)
Schubert: Sonat Op.78
f------� tempodaki 2. Bölüm ise, beş bölmeli
Avusturyalı ünlü piyanist Alfred
olarak kurulmuştur. Lied benzeri
güzel ezginin oluşturdugu ana temaya
Brendel 1 973 yılında Schubert'in
önce Si minör, sonra da Re minör
piyano sonatları için şunları
tonda iki kez yan temalar karşıtlık
söylemişti: "Schubert'in piyano
oluşturur . . . 3. Bölüm, ılımlı ve neşeli
eserleri, özellikle sonatları uzun süre
(AIIegro moderato) tempoda bir
küçümsenmiş, hak ettigi yere
Menuet'tir. Çagın sevimli, ama bu kez
ulaşamamıştır. Önceleri Schumann ve
Brahms'ın, sonra da Liszt'in ilgisini
enerjik olan Menuet dansı, zarif bir
Uindler biçimindeki Trio bölmesi ile
çeken ve ancak yüzyılımızın ilk
Augusr 1 997. A t the beg i n n i ng of the

1 997-98 season, he undertook a highly
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yazısı kullanmış, hayal gücü, cümle
esnekli�i. tını anlayışı ola�nüstü
artmıştı. Ayrıca her tür biçimin ve her
tür karakterin çeşitli karşıtlıklarının
ele alınışı ve bunların gizlice
duyuruluşu dikkat çekerken nabız
zayıflamış, armonik ritm a�ırlaşmış,
1------i
triton (artmış dörtlü) aralı�ı genelde
Scriabin: Enigme ve Caresse dansee
mu�lak-anlaşılmaz olan temele
egemen olmuştur.
Moskova'da do�n. yine orada 43
yaşında ölen Aleksander Scriabin dört Onun 1 906 yılında, New York Rus
Derne�i'nin ça�rısı üzerine
senfoni ve bazı orkestra eserleri
konseriere solist olarak katıldı�ı yıl
dışında yalnızca piyano için yazmıştır.
yazdı�ı Op.52 Üç Piyano Parçası'nda
Ölümünden yarım yüzyıl sonra bile,
da bu izler görülür. No. l Poeme
eserleri geniş kitlelerce aniaşılmayan
(Şiir), No.2 Enigme (Bilmece) ve No.3
ve önceleri, Chepin'in geç-romantik
Poeme Languide (Canlılı�ını yitirmiş
stildeki halefi olarak tanımlanan
mahvolmuş şiir) isimlerini taşıyan bu
Scriabin piyano yazısında, 1 900'1ü
parçalardan ikincisinde, "ne oldu�u
yıllardan sonra çeşitli denemelere
bilinmeyen; gizemli bilmece" anlamına
başlamış, birbirine çok uzak
gelen Enigme'de yine Op.S I 'de
tonaliteleri işlemiş, tonal sistemden
görülen aydınlık-karanlık kontrastı ele
uzaklaşmamaya özen göstererek
Op.30'dan sonraki eserlerinde
alınır. Parçaya yön veren dizinin ilk
"Sentetik akar" adını verdi�i bir
notasının (tonik) akoru bile sanki uçar
gibi tizlerde duyulan pasajlar arasında
sistem uygulamıştır. 1 888- 1 903
arasında yazılan piyano eserlerinde
ustaca, zarifçe bitime kadar saklanır.
Chopin'in şiirsel ve çekici izlerini
Scriabin ise bu parça hakkında şunları
şöylemiş: "Ufacık kanatlı bir yaratık,
taşıyan (tamamı 1 9 1 4'teki Op.74 Beş
ama ne dişi, ne erkek, ne de bir sinek.
Prelüd ile sayısı 85'i bulan) 70 kadar
Ancak, dişi olabilir. Hem dikenli, hem
prelüd, sanat, mazurka, vals, fantezi,
yılan gibi kıvrak mafsalları var. Üstelik
etüd gibi eserlerinde sonrakilerden
bu kıvraklık, ona cilveli bir anlam
ayrı bir anlatım vardır. 1 895'de
veriyor. Insanla hayvan arası bu
yayımcı Belyayefin yardımıyla
yaratı�ın esrarlı, fantastik, çekici
Avrupa'da konser turnelerine
yönleri var . . . " Kaprisli, akıcı
çıkabilen, 1 889- 1 903 arasında
anlatımdaki Enigme'in, Schönberg'in
Moskova Konservatuarı'nda piyano
Op. l 9 "Altı küçük Piyano Parçası"nın
ö�retmeni olan Scriabin, 1 904'te
prototipi oldu�u da öne sürülür.
Belyayefin ölümü üzerine Moskovalı
zengin tüccar Morozofun kendisine
Scriabin'in 1 907'de yazdı�ı Op.57
Piyano için Iki Parça'da da aynı esrarlı,
aylık ba�lamasından yararlanarak altı
yıl kadar Avrupa'da yaşadı; lsviçre,
mistik hava izlenir . . . 1 906'da New
York'a giden, civardaki büyük
ltalya ve Belçika'da oturdu. Bu arada
1 897'de evlendi�i eşi, usta piyanist
Vera'yı ve dört çocu�unu bırakarak,
konservatuarda piyano profesörü
Paul Schloezer'in ye�eni ile yaşamaya
başladı. Op.44 ( 1 905) ile Op.57
( 1 907) arasındaki piyano eserlerinde
yeni bir stil geliştirdi. Le Poeme de
l'extase (çoşkuyla kendinden geçiş)
adlı senfonik şiirde özellikle
belirginleşen bu stildeki mistizm,
kendinden geçişe kadar yükselir.
Scriabin 1 903'ten sonraki, "orta
dönem" olarak tanımlanan
eserlerinde armonik olarak Liszt
Wagner gelene�ini kromatik stilde
aşırı işlemiş, çok gelişmiş bir piyano
de�işir . . . 4. Bölüm ise neşelice
(AIIegretto) tempoda, form
bakımından bir Rondo'dur. Zengin
gelişimi ile büyük ilgi toplayan eserin
bu en başarılı bölümü, dans eden
tekrarlada fınale ulaşır. (Süre 34')

kentlerde resiraller veren Scriabin'in
ardından sevgilisi Tatyana Schloezer
de 1 907 Ocak ayında Newyork'a
gelir. Ancak haklarında ahlaka aykırı
davranış nedeniyle soruşturma
açılaca�ı haberi üzerine iki sevgili
Paris'e döner. O yıl yazılan bu iki
parçanın ilki (No. l ) Des ir (Arzu)
adını taşır. Ikinci parça ise (No.2)
Caresse Dansee (Okşayıcı dansediş)
besteciye has büyük bir özlemi, içe
dönük anlatım özelliklerini, giderek
atonaliteye ulaşan bir armoni ile
ba�ımsız ezgilerin kentrastını
kullanarak yansıtır. Onun zengin iç
yaşamı, sembollerle anlatılan bir
müzikte sergilenirken bu "Okşayıcı
dansediş"de sanki tanrısal bir
sevecenlik vardır. 3/8'1ik ölçüde
başlayan, kırılacak gibi ince ve zarif,
dalga dalga yuvarlanan Enigme, bir
gösteri parçası havasındaki ço�altılmış
sonoriteli, şehvetli anlatımdaki ilk
parça Desir ile de bir kontrast
oluşturur.

Scriabin: Sanat No. i O
Rus besteci ve piyanist Aleksander
Scriabin 1 886 ile 1 9 1 3 yılları
arasındaki 27 yıllık süre içinde 1 2
sanat yazmıştır; ancak ilk ve son
sonatları arasındaki fark, Picasso'nun
ilk ve son resimleri arasındaki farka
benzer. Scriabin'in müzi�i de uzun
yıllar çevresi için bir bilmece gibi
kaldı�ından, onun hakkında türlü
efsaneler oluşmuş, ömründe şapka
giymedi�i, Beethoven'den nefret
etti�i. ancak içki içtikten, ya da seks
yaptıktan sonra beste yapabildi�i
anlatılmıştı. Aslında Scriabin'in ça�ının
çok ilerisinde düşünebilen ve
yazabilen biri oldu�u do�ruydu. Onun
müzi�i hem geçmişi, hem de gelece�i
kucaklıyor, çok geniş bir yelpaze
içinde korku, kızgınlık, kahramanlık,
karanlık, gizem, şeytanlık, ışık, ateş,
uçmak, sarhoşluk, bitkinlik, aşk, seks,
çılgınlık gibi durumları, kendi yaşamı
ve düşünceleriyle ilgili doku biçiminde
ifade edebiliyor, hiç tükenmeyen bir
renk de�işimiyle en ince nüanstan en
zengin çokseslili�e uzanabiliyor ve
sevdi�i "sansasyon" tanımına uygun
yansıyabiliyordu. Bir eleştirmenin
deyimiyle, kendi kendisinin de en
büyük düşmanıydı . . . Şiirsellikte kök
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salmasına karşın, de�işik dinsel felsefi
ideolojilerin kendi müzi�iyle sentezini
denemiş, yaşam, ölüm, tekrar diriliş,
madde dışında varolma ile ilgilenmiş,
öldü�ünde kristalize olabilece�ine
inandı�ını belirtmişti.
Onun Oscar Wilde'ın Oorian Gray'in
Portresi'nin ruhuna uygun buldu�u.
Wolfgang Fortner'in orkestrasyonu
ile asıl içeri�i güçlenen ve Le Poeme
de l'extase (Vecd Şiiri) adlı eseri ile
Stuttgart Balesinin sürekli
repertuarında yer alan, kasvetli 9.
Sanat'ından sonraki 1 O. Sonatı, sanki
körleştirici bir parlaklıktadır. 1 9 1 3
yılında, ölmeden iki yıl önce
tamamladı�ı bu sonuncu Sonat,
temelde neşeli, ışıklı ve iyimser
havadadır. Scriabin'in "güneşten
do�an", "güneşin öpücükleri olan"
Böceklerin Sonatı olarak tanımladı�ı
eser, görülmemiş uzunlukta trillerle
doludur; bu nedenle de "Tril Sonatı"
diye adlandırılır. Ancak Scriabin'in
sonatı sürünen, deliklerde saklanan
de�il, havalanan, gökte kayan
yusufçuklada (Libelül-Tayyare
böcegi), titiz kelebeklerle doludur.
Ayrıca bu böceklerin sesleri, şarkıları,
duyulan (sonik), ya da duyulamayan
(süpersonik) titreşimleri müzikle
u�raşmayan biri için bile ilginçtir . . .
Sonat, 9/ 1 6'1ık ölçüde, orta hızda
(moderato) tempoda, "tres doux et
pur" (çok yumuşak ve saf) tanımıyla,
38 ölçü süren bir prolog ile başlar.
Sonra daha sıcak bir motif ile "avec
une ardeur profonde et voilee"
(derin ve üstü örtülü bir gayret ile)
şeklinde, 3/8'1ik ölçüde çabucak
de�işir ve trillerle sonuçlanır. Ikinci
tema sevimlidir, 9/ 1 6'1ık ölçüde neşeli
(AIIegro) tempoda, "avec emotion"
(duygulu) biçimde, aşa�ıya zum yapar
gibi gelir, trillerle örülür. Burada,
ortada on ölçülük bir bölmede
sonatın en ilginç kısmı yer alır:
Scriabin müzi�i kullanarak bir "renk
orgu" oluşturur; renklerin eflatun,
mavi, sarı, mavi, eflatun, mavi-sarı
mavi ve çi� kırmızı olarak
sıralanmasını öngörür . . . Sonraki
motif 3/4'1ük ölçüde, "avec une
joyeuse exaltation" (neşeli bir
yücelme ile) mutlu şekilde fırlar gibi
gelir ve cümle sonunda üç notalı trile
dönüşür. "Neşeli", "Daha neşeli",
"Tatlı bir sarhoşlukla" gibi başlıklada

gelişen müzik, güçlü sekiz, dokuz
notalı trillerle -daha do�rusu, tremolo
ile- sert şekilde boşalıma yönelir. Ana
tema tekrar döner ve küçük bir dans
oluşur. Birden prologtaki bitkin motif
belirir, birkaç tiz notadan sonra iki
bas sesle söner. (Süre 1 1 ')

Rahmaninof Fragman ve Prelüd
Dokuz yaşında Sent Petersburg
Konservatuarı'na alınan, 1 2 yaşında
Moskova Konservatuvarı'nda Liszt
gelene�ini sürdüren ve akrabası olan
Aleksander Siloti ( 1 863- 1 945) ile
ö�renim gören Sergei Rahmaninof,
1 89 1 'de piyano dalından mezun
olmuş, ilk piyano konçertosunu
bestelemişti. Kompozisyon bölümünü
bitirdikten sonraki yıl, 1 892'de yazdı�ı
Op.3 No.2, Do Diyez Minör
Prelüd'ün şöhreti, kendinden önce
dünyanın her köşesine ulaştı. 1 893'de
vatanından ayrılarak konserler
verdi�inde öncelik, hep bu Rusya'nın
acılarını ve melankolisini yansıttı�ı
belirtilen Prelüd'te oluyordu.
Sık sık Avrupa'da konserler veren
Rahmaninof, 1 90 l 'de ünlü 2. Piyano
Konçertosu'nu Moskova'da başarıyla
seslendirdikten sonraki yıl evlendi ve
1 903'de Sileti'ye ithaf etti�i Op.23
Prelüdler'in on kadarını besteledi. Iki
yıl Bolşoy Tiyatrosu'nda şeflik
yaptıktan sonra, 1 906-09 arasında
Dresden'de oturdu. 1 909'daki ilk
Amerika turnesi çok başarılı oldu,
ama di�er teklifleri reddeden
Rahmaninof, 1 9 1 O' da Rusya'da Op.32,
1 3 Prelüd'ü tamamladı. Sonraki
yıllarda da başarılı turnelerini
sürdürdü, ancak 1 9 1 2- 1 3 sezonundaki
aşırı yorgunluk nedeniyle konseriere
ara verdi; önce lsviçre, sonra da
ltalya'da dinlendi. Savaşın başlamasıyla
1 9 1 4'de ünlü şef Sergei Kousseviuky
ile ordu yararına Güney Rusya'da
turneye çıktı. 1 9 1 6 yılında Rusya
karışmaya başlamış, grevler, gösteriler
artmıştı. Rahmaninof 1 9 1 7'de ülke
dışına çıkmak için vize almaya
boşyere çalışmış, ancak
Stockholm'dan gelen konser daveti
ile, ünlü müzikçi Rusya'dan -bu kez
son defa olarak- ayrılmıştı. Bu arada
ancak 1 . Piyano Konçertosu'nu tekrar
elden geçirebilmiş ve solo piyano için
Op.42 Coreili Varyasyonları dışında,

son eserlerini yazmıştı: Bunlar
1 9 1 7'de tamamlanan 9 Etudes
Tableaux Op.39, Oryantal Skeç, Re
minör -Opus numarası taşımayan
üp. Posth. Prelüd ve -yine Opus'suz
Fragmanlar'dı.
La bemol majör tondaki Fragmanlar,
o yılların karışıklı�ını, ufak parçalar,
fragmanlar şeklinde yansıtır. Re minör
-Opus'suz- Prelüd ise, Rahmaninofun
Bach ve Chepin'in izinde besteledi�i
24 Prelüd'e ek olarak yazdı�ı son üç
Prelüd'ün, sonuncusu, 27.'sidir.
A�ırca (Andante ma non troppo)
tempodaki Prelüd biraz hüzünlü hava
taşır.

Rahmaninof Iki Etüd-Tablo
Rahmaninof, Etudes-Tableaux
(Resimsel Etüdler) adını verdi�i ilk
dizi olan Op.3 3 Sekiz Etüdü 1 9 1 l 'de
tamamlamıştır. Sonraki dokuz
Etüd'lük dizi olan Op.39'u ise 1 9 1 61 7 yıllarında yazan Rahmaninof,
tümüyle hayal ürünü olan karışık
yapıdaki bu tabloları (tableaux)
genellikle gösterişli ve virtüoz yorum
gerektiren etüdlerle yansıtmayı
düşünmüştü. Rahmaninofun minör
tonaliteye, hüzüne e�ilimini de yansıtan
bu etüdlerin ilk dizisinde önce altı
etüd yayınlanmış, sonraki üç etüdden
biri Op.39 dizisine alınmış, No.4 Etüd
Op.39 No.6 olmuş, No.3 olarak
öngörülen Do Minör Etüd ise opus
numarasız olarak yayınlanmıştır. Do
minör tonda ve dizinin en uzunu -yedi
dakika- olan bu Etude-Tableau a�ır ve
olgun (grave) tempodadır. Op.33
dizisinin sonuncusu No.8 ise Do
diyez minör tonda ve yine a�ır
(Grave) tempodadır (4').

Liszt: Consolation No.6
Piyanodaki ola�nüstü virtüozlu�uyla
hayranlık 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 Consolation, 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-Beuve'ün aynı
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çingenelerinin kullandıgı Çigan Gamı
adı verilen renkli ve çekici sistemle,
daha 9. yüzyıldan kalan ulusal Macar
ezgilerini yeni bir anlayışla
yorumlamaları, ancak Bartok ve
Kodaly gibi Macar bestecilerinin
çalışmalarıyla 20. yüzyılda gün ışıgına
çıkmıştır.
lik Rapsodi'sini 1 85 1 -53 yılları
arasında yayınlayan, son beşini de
yaşamının son 20 yılında besteleyen
Liszt, Rapsodi'lerinde Macar
gelenegine uygun 3/4'1ük ve 6/8'1ik
ölçülerden kaçınmış, daha çok 2/4'1ük
ve 4/4'1ük ritmleri kullanmıştır. Ayrıca
Çardaş'a benzer şekilde agır ve çabuk
bölmeler, rubato (agırlaşma),
accelerando (hızlanma) gibi tempo
degişikliklerini bol bol
degerlendirmiştir. Bu 1 9 Rapsodi'den
onbeşineisi ise ünlü bir ezginin virtüoz
bir düzenlemesidir. Bu ezgi, ulusal
Macar kahramanı olarak kabul edilen
ihtilalci Rakoczi'yi (Rakoçi) anlatan ve
1 780- 1 800 yılları arasında çıktıgı
sanılan ve türlü varyasyonlada işlenen
bir şarkıdır. Bu şarkı opera bestecisi
Franz (Ferenc) Erkel'in ( 1 8 1 0-93),
1 840'da yaptıgı yeni bir düzenleme ile
Liszt'in dikkatini çekmiş ve onun bu
Rapsodi'sine temel oluşturmuştur. Bu
eser, Liszt'i Macar ulusal kahramanı
yapmıştır . . .
Rapsodi, kreşendo oktav parçaları ile
gürültülü olarak, hızlı ve canlı (AIIegro
animato) tempoda başlar. Bunu
izleyen marş teması, çok belirgin ve
canlı (Marcia animato) kısım do�al
LisztlHorowitz:
armonilerin vahşice yükselişine sahne
Macar Rapsodisi N o. l 5
1------1 olur. Marşın Trio bölmesinde ise
dostça bir tavırla zarif motif, simbal
Macar müzigini ilk kez araştıran
ve triangel (üçgen) efektleri ile
büyük piyano virtüozu ve besteci
sergilenir. Fırtına gibi bir kadans üçlü
Franz Liszt (Macarca adıyla Liszt
aralıklı glissandolarla süslenerek
Ferenc), halk ve çigan müziğiyle
tekrara (reprise) dönülür. Coda ise
çocuklugundan başlayarak, yaşamı
bir zafer marşı gibi yükselir. Bu eseri
boyunca ilgilenmiştir. 1 859'da yazdıgı
Rusya'da dogan, 1 942'de Amerika
"Çiganlar ve Macaristan'daki
vatandaşı olan ve büyük şef Arturo
Müzikleri" adlı kitabında da bu
Toscanini'nin kızı Wanda ile 1 933'de
müzikten etkilendigini belirtir. 1 840evlenen ünlü piyanist Vladimir
46 yılları arasında Magyar Dalok
Horowitz ( 1 904-89) düzenlemiştir.
(Macar ulusal ezgileri) ve Magyar
(Süre 6')
Rhapsdiak (Macar Rapsodileri) adıyla
yazdıgı on albümü Macar Ulusal
Melodileri olarak yayınlamış,
1 850'den sonra bunları Macar
Rapsodileri adı altında toplamıştır.
Liszt'in Macar ulusal müziği olarak
kabul ettiği bu müzik, Macar
adlı şiirinden alan bu altı
Consolation'un bir dizi şeklinde,
dünyevi ve ilahi aşkı tema aldıgı öne
sürülür. Liszt'in Weimar'a
yerleştikten kısa bir süre sonra
yazdıgı bu altı parça, bestecinin
Prenses Carolyn Sayn-Wittgenstein
ile iki yıl önce başlayan ilişkisinde
onları koruması altına da almış olan
Weimar Grandüşesi -Rus Çarı
Nikola'nın kızkardeşi- Maria
Pavlovna'ya ithaf edilmiştir. Sainte
Beuve ise şiirlerinin önsözünde şu
satırları yazmış: "Eger genç, ateşli ve
kendini hülyalara, hevesiere kaptırmış
bir ruh, kaderini belirleyecek o
dertlere düşerse, şayet bunları
geçiştirip yenilgiye ugratırsa . . . onun
duyacagı ilk his zevkli, hayat verici,
tatlı bir duygudur . . . Insan kendini
tümüyle bu mutluluga verir, yeniden
yaşamaya ve nefes almaya başlar".
Bu altı Consolation, sanki bir dizi gibi
birbirini izler: Ilki bir hayranlık, ikincisi
aşk yemini, üçüncüsü Noktürn,
dördüncüsü -Maria Pavlovna'nın
bestesi bir ezginin- mistik bir diyalog
biçiminde işlenişi, beşincisi Fransisken
dindarligının saf bir yansıması, altıncısı
ise çok içtenlikli, üçüncü mısrada
yogunlaşan bir aşk ezgisidir. Neşelice,
çok ezgisel (AIIegretto sempre
cantabile) başlıgını taşıyan, Mi Majör
tondaki 6. Consolation, aynı zamanda
agırlıklı bir tuşe ve pedal kullanımı için
iyi bir etüd olarak görülür.
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M üzikal Tablo The Devil's Trill

Daniel Moyano'nun aynı adlı romanından esinlenerek besteleyen:
CARLO DOMENICONI,
Composed by CARLO DOMENICONI
inspired by "El Trino del Diablo", a novel by Daniel Moyano

Şef: FRANCISCO DE GALVEZ, conduccor
MAREN RITTER-PICHL, solo keman solo violi n
BARBARA HOOS DE JOKISCH, soprano
ENGIN ALKAN, anlatıcı narracor
EL TRINO TOPLULUGU ENSEMBLE
AYDA TUNÇBOYACI, keman violin - CLAUDIA PEINELT, viyola vi ola
EFE BALTACIGIL viyolonsel cello - LAURIE RANDOLPH viola de gamba
YAZ BALTACIGIL, kontrbas doublebass
CARLO DOMENICONI - RICARDO MOYANO gitarlar guitars
ORHAN TOPÇUOGLU - YÜCEL BERRAK, vurma çalgılar percussion
CLAUDIO BUDER, akordeon accordian - EMIN MAMEDOV, piyano piano

-
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Musical Pictures)

CARLO DOMENICONI

ltalyan gitarist ve besteci Carlo
Domeniconi 1 947'de Cesena'da
dogdu. Carmen Mozzani ile gitar
egitimine başladı. 1 7 yaşında Pesaro
Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
Berlin'de Erich Burger ile çalıştı.
Kompozisyon ögrenimi gördügü
Berlin Sanatlar Yüksek Okulu'nda
1 969-92 arasında ders verdi. Istanbul
Devlet Konservatuvarı gitar
bölümünde 1 977-80 arasında ögretim
üyesi olarak görev yaptı.
Domeniconi, gitar ve orkestra için 1 3
konçerto, oda müzigi, solo gitar ve
gitarla başka çalgıları içeren birçok
eser besteledi. Hint, Türk ve Arap
müzik formları ve ton sistemleriyle
tanışması bestecinin
kompozisyonlarına özgün bir üslup
kazandırdı ve kişisel bir stilin
oluşmasını sagladı. Türkiye'den
etkilenerek besteledigi eserleri
Koyunbaba ile, 1 982'de yazdıgı ve ilk
kez Berlin'de besteci-baglama
sanatçısı Adil Arslan ile birlikte
seslendirdigi, Aşık Veysel'in "Uzun
Ince Bir Yoldayım" türküsünün
üzerine çeşitiemelerden oluşan Gitar
ve Baglama için Konçerto'sudur.
Domeniconi'nin birçok eseri
günümüzde dünyanın dört bir
yanında ünlü gitariseler tarafından
yorumlanmakta ve kaydedilmektedir.
•

• Icalian guitarist and composer Carlo

Domeniconi was born i n Cesena, Iraly.
He started to study the guitar wirh
Car/o Domeniconi ( 1 947-)
Carmen Mozzani and graduared from
El Trino del Diablo (Şeytan Trili - The Devil's rrill)
the Pesaro Conservatoire ar rhe age of
1 . Ouverture: Sobre el Arte de Fundar Ciudades
ı 7 . He worked wirh Eric h B urger i n
(Uvertür: Kentler Kurma Sanatı Üzerine Overrure: Concerning the Art of Founding Cities)
Berlin. H e studied composition a r rhe
2. Triclinio (Bugünkü La Rioja La Rioja today)
Hochschule der Künste in Berlin where
3. Los Padres de Triclinio desaparecen
he also held a leeturing posr, ı 969-92.
(Triclinio'nun anne ve babasının yok olması The disappearance of Triclinio's parenrs)
He taught guitar at the İ stanbul State
4. Un secreto tremendo (Ürkütücü bir sır A terrible secret)
Conservatoire berween ı 977 and ı 980.
S. Buenos Aires - La ciudad de los violinos
(Buenos Aires - Kemanlar Kenti Buenos Aires - The Ciry of Violins)
He has composed 1 3 concercos for
6. Carta al Presidence bueno (Iyi kalpli Başkana mektup A lerter co rhe good President) guirar and orchesrra as well as various
works for solo guirar and chamber
Ara l nrermission
music for differenr insrrumenrs and
guitar. Owing to his fam iliarity with
Indian, Turkish and Arabic musical

58

7. Audiencia con el Presidente (Başkanın kabulü The audience wi th che presidenc)
8. El instrumente-estatua
(Dev çalgının yapımı The consrruccion of rhe gianc ins rru me n c)
9. El increible concierto de los artriticos
(Artritlilerin inanılmaz konseri The incredible concen of che anhrirics)
1 0. Ufa
l l . El trino del Diablo (Şeytanın Tri li The Devil"s rrill)
1 2. Divertimento
1 2.6. 1 999, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.30
Aratürk Culcural Centre, Grand Hall, 7 . 30 pm

forms and tonal sysrems, he was able

to

endow his work wirh highly disri ncrive
idiom and to devetop a personal sryle.
His principal works, refleccing his
i mpressions of Turkey are Koyunbaba
and Variarions on a cune by Aşık
Veysel "Uzun İnce bir Yoldayım"( I ' m
on a long, narrow road), a Concerro for
Guirar and Baglama (a sering Turkish
folk insrrumenr) wrinen i n 1 982 and
premiered in Berlin wirh che
parriciparion of che composer and
Turkish baglama player Adil Arslan.
Domeniconi's works are performed and
recorded by i nrernarionally renowned
guirarisrs.

DAN I E L MOYANO
Daniel Moyano 1 930'da Buenos
Aires'de dogdu. Ispanya'ya sürgüne
gitmeden önceki yaşamının büyük bir
bölümünü, edebi eserlerinde çok
önemli bir rol oynayan La Rioja'da
geçirdi. Yazarlıgın yanısıra gazeteci,
muslukçu, duvarcı ve müzisyen olarak
(keman çalıyordu) da çalıştı. Moyano
"El Trino del Diablo"yu 1 974'de
henüz La Rioja'dayken yazdı. Öykü ve
romanlarının hemen tümü ödüle layık
•
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görüldü. Arjantinli birçok entellektüel
gibi, Moyano da dönemin politik
şartlarından olumsuz yönde etkilendi.
1 976'da tutuklandı, ölümden kıl payı
kurtuldu ve ailesiyle birlikte
Ispanya'ya kaçtı. Sürgün yıllarını
geçirdigi Madrit'de 1 992'de öldü.
Diger eserleri Artistas de Variedades
( 1 960), La Lombriz ( 1 964), Una Luz
Muy Lejana ( 1 966), El Oscuro ( 1 967)
ve El Vuelo Del Tigre ( 1 97S)'dir.
Moyano, sürgünde yazdıgı tek romanı
"Libro de Navius y Borrascas"da
( 1 983) Kristof Kolomb'un Buenos
Aires'ten Barcelona'ya olan
yolculugunu anlatmaktadır.
• Daniel Moyano was born in Buenos

Aires in 1 930. Before he was exi led to
Spain, he spent most of his life in La
Rioja, the city which fıgured so

Noningham Senfoni Orkestrası'nın
da bulundugu birçok orkestrayla
konser verdi. Sanatçı çalışmalarını
halen Prof. Uwe-Martin Haiberg ve
Christoph Schickedanz ile Berlin
Yüksek Sanatlar Okulu'nda
sürdürmektedir. Klasik repertuarın
yanısıra modern müzikle de ilgilenen
Ritter-Pichl, bazı çagdaş bestelerin ilk
seslendirmelerini gerçekleştiriyor.
• Born i n 1 97 6 in Berli n , Maren

R irter-Pichl started ro study the violin
at the age of s ix. She became the

da Endülüs Çagdaş Müzik Festivali'nin
(Ispanya) Sanat Yönetmeni'dir.
Sanatçı. aralarında Berlin, Zagreb,
Yeni Japonya, Tokyo ve St Petersburg
Filarmoni'nin de bulundugu birçok
orkestrayı konuk şef olarak
yönetmektedir.

student of N ora J affe when sh e was
eight and of Abraham Jaffe as of 1 990.
She has participated in many national
and i nternational master-classes such as
Al te M us ik u nder Franzjosef Maier i n
Bergish Gladbach/Cologne and the
chamber music courscs "Internationella
Kammermusikkursen vid Backedals

prominently in his literary works. As
well as being a writer and journal ise he

• One of the leading conductors of his

also worked as a plumber, bricklayer

generation, Francisco de Galvez won

and a musician (he played the violin).

the fırst prize at the International

Moyano wrote "El Trino del Diablo" in

Conductors Competi tion in Tokyo i n

1 974 while he was stili in La R ioja.

1 994 . He studied w i t h T. Vernon, F .

Many of his short stories and novel s

Leitner and C . M . Giulini. He received

won awards. Like so many other

his conducting Master's degree from

intellectuals in Argentina, Moyano too

McGill University in Montreal and

suffered under the political regime of

founded the Montreal Chamber Players.

this time. He was arrested in 1 97 6 and

He is currently the Music Director of

barely escaped death and he fled with

the Malaga Symphony Orchestra as

his family to Spain. He lived in Madrid

well as the Artistic D irector of the

until his death in 1 992. His other

Andalusia Contemporary Music

folkkögskola" in Sweden. She was

works include Artistas de Variedades

Festival in Spain si nce 1 99 5 . Galvez

awarded First Prize in the Jugend

( 1 960), La Lombriz ( 1 964), Una Luz

works as Guest Conducror with such

Musiziert in 1 996. She has performed

Muy Lejana ( 1 966), El Oscuro ( 1 967)

orchesrras as rhe Berlin, Zagreb, New

with many orchestras including the

and E l Vuelo Del Tigre ( 1 97 5 ). His

)apan, Tokyo City and Sr Petersburg

Noningham Symphony Orchesrra.

only novel wrirten in exile, Libros de

Philharmonic Orchestras.

Maren R irter-Pichl continues her

Navros y Barracas ( 1 983), narrates the

studies with Prof. Uwe-Marti n Haiberg

travel of Christopher Columbus from

and Chrisroph Schickedanz at the

Buenos A i res to Barcelona.

MAREN RITTER-PICHL
1 976'da Berlin'de dogan Maren
Ritter-Pich ilk keman derslerine altı
yaşında başladı. Sekiz yaşında Nora
Jaffe'nin, 1 990'dan itibaren de
Abraham Jaffe'nin ögrencisi oldu.
Birçok ulusal ve uluslararası oda
müzigi ve Master kurslarına katıldı
(Franzjozef Maier yönetiminde
Bergisch Gladbach/Köln'de "Eski
Müzik" kursu ve lsveç'te
"lnternationella Kammermusikkursen
vid Backedals folkkögskola" gibi).
1 996'da "Jugend musiziert" (Genç
Müzisyenler) ulusal yarışmasında
birincilik ödülünü aldı. Aralarında
•

FRANCISCO DE G ALVEZ
Kuşagının önde gelen orkestra
şeflerinden biri olan Francisco de
Galvez, 1 994'de Tokyo'da
Uluslararası Orkestra Şefleri
Yarışması'nda birinci oldu. T. Vernon,
F. Leitner ve C.M. Giulini'den ders
aldı. Montreal Chamber Players'i
kurdu ve Montreal McGill
Üniversitesi Orkestra Şefligi
Bölümü'nden master derecesi aldı.
Halen Malaga Senfoni Orkestrası
Müzik Direktörü ve 1 99S'ten bu yana
•

Hochschule der Künste Berli n . She
performs the classical reperroire as well
as contemporary music and has realised
the fırst performance of some
contemporary works.

BARBARA HOOS DE J OKISCH
Soprano Barbara Hoos de Jokisch,
Berlin Müzik Yüksek Okulu'nda
Michael Schneider ile Eski Müzik'in
temel prensiplerini çalışarak egitimine
başladı. "Müzik ve Alman Edebiyatı"
üzerine Master derecesini aldıktan
sonra şan üzerine yogunlaşan sanatçı,
Barbara Schlick, Elisabeth
•
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E ncouragement Prize for "Küskün
performed with acknowledged
Schwarzkopf ve Charles Riecker'in
Kahve'nin Türküsü". Engin Alkan has
orchesrras such as Musica Fiata Köln,
Master kurslarına katıldı. Ses
been teaching "Stage Praccice" ar che
Akademie Für Alte Musik Berlin and
Pedagojisi diplomasını aldıktan sonra
M imar Si nan University Scace
Berlin Baroque ro premieres of di verse
Berlin Müzik Yüksek Okulu'nda bir
Conservaroire s ince che ı 997-98 season.
contemporary works. In ı 997 she sang
süre ders verdi; bu sırada konçerto,
in che premiere of Carlo Domeniconi's
oratoryo, resital ve opera sanatçısı
" E l Trino Del Diablo" i n Berl in, the
olarak da kariyerini geliştirdi.
ŞEYTAN T R I LI
vocal part of which was wriccen
Repertuarı, Musica Fiata Köln, Berlin
T H E DEVIL'S TRILL
especially for her, fol lowed by che very
Akademie Für Alte Musik ve Berlin
succesful second performarıce with che
• Carlo Domeniconi, solo keman,
Baroque gibi seçkin orkestralarla
Berlin Philharmonic in ı 998 and a
seslendirdigi Eski Müzik'ten,
soprano, konuşmacı, iki gitar ve
recording of the work.
vurma çalgılar grubu yanında keman,
birçogunun ilk seslendirmesini
gerçekleştirdigi çagdaş eseriere kadar
viyola, viyola da gamba, viyolonsel ve
�------�
kontrbastan oluşan yaylı çalgılar,
uzanmaktadır. 1 997'de, vokal
E N G I N ALKAN
akordeon ve piyano için besteledigi
bölümlerinin kendisine ithafen
• Engin Alkan 1 965'de Istanbul'da
yazıldıgı Carlo Domeniconi'nin "El
1 2 bölümlü "El Trino del Diablo"
dünyaya geldi. 1 984'de Istanbul
(Şeytan Trili) adlı eserinin yazılışını
Trino del Diablo" eserinin
Belediye Konservatuvarı Tiyatro
şöyle anlatıyor: " 1 994'deki Istanbul
prömiyerinde söyleyen sanatçı
Bölümü'nde başladıgı tiyatro egitimini, ziyaretlerimden birinde, Arjantinli
ardından, eserin 1 998' de Berlin
daha sonra lü Devlet Konservatuvarı
Filarmoni'yle seslendirilmesinde yer
gitarcı Ricardo Moyano bana, babası
adını alan kurumun Tiyatro
Daniel Moyano'nun yazdıgı bir kitabın
aldı ve kaydını gerçekleştirdi. Radyo
Böl ümü'nde 1 989'da tamamladı.
ve televizyonlar için yapılan birçok
ltalyanca çevirisini verdi ve belki de,
1 99 1 'de aynı okulun Tiyatro Yüksek
bundan esinlenerek iki gitar için
CD'nin kaydında yer alan sanatçı,
Lisans Bölümü'ne giren Alkan,
birşeyler yazabilecegimi söyledi. Beni
Avrupa, ABD'de ve Latin Amerika'da
1 985'den bu yana Istanbul Belediyesi
çok etkileyen "El Trino del Diablo"
turnelere katıldı.
Şehir Tiyatroları'nda görev
ile karşılaşmam böyle oldu. "El
yapmaktadır. Bugüne kadar 30'u aşkın Trino"da anlatılan hikayenin, ölümden
• Barbara Hoos de Jokisch studied at
eserde oyuncu veya yönetmen olarak
kılpayı kurtulan ve cuntadan kaçmayı
the Hochschule der Künste Berli n .
rol aldı, TV dizilerinde oynadı ve
başararak ailesiyle Ispanya'da
Starting wirh basic studies i n Ancienr
müzik programları sundu.
sürgünde yaşayan Daniel Moyano'nun
Music with M i chael Schneider, she did
"Askerligim" oyunuyla Avni Dilligil En
yaşam hikayesiyle büyük benzerlik
her master' s degree i n riıusic and
Iyi Ekip Oyunculugu Ödülü, "Savaş ve gösterdigini farkettim. Kısa bir süre
German l iterature, after which she
Barış" ile Avni Dilligil En Iyi Erkek
sonra, bir gece aniden uyandım ve
specialized i n singing. She participated
Yardımcı Oyuncu Ödülü, "Küskün
eserin temasını düşümde keşfettigimi
i n several master-dasses w ith such
Kahve'nin Türküsü" ile de Avni
anisrs as Barbara Sch l ick, E l i sabeth
farkettim. Kalktım, temayı oluşturan
Dilligil Jüri Özendirme Ödülü'nü aldı.
sekiz notayı not aldım ve tekrar
Schwarzkopf and Charles Riecker. She
Engin Alkan 1 997-98 sezonundan
yattım. Ama hemen uyuyamadım,
received her diploma in voice-pedagogy
başlayarak MSÜ Devlet
çünkü temanın gitar yerine kemanla
and for several years taught voice at the
Konservatuvarı'nda Sahne Tatbikatı
çalınması beni şaşırtmıştı. O sekiz
Hochschule der Künste Berli n , at the
egitmenligi yapmaktadır.
notayı yazdıgım küçük kagıt iki yıl
same r i me develuping her career as a
daha duvarımda asılı durdu. Ancak
concert, orarorio, recital and opera
• Born i n ı 965 in İstanbul, Engin
eser zaman içinde kafamda fazlasıyla
singer. Her repertoire ranges from
Alkan studied drama at che İstanbul
geniş boyutlara ulaştı. 50. Dogum
Ancienr M usic which she has
Municipality Conservaroire (currendy
günümde, çeşitli çalgılar için oda
the ls canbul U niversicy State
müzigi tarzında yeni bir eserimin de
Conservaroire) Drama Seccion and
çalınacagı retrospektif bir konseri m
graduaced in ı 986. He srarred his
düzenlenecekti ve 1 996'da "El
Master's degree studies i n ı99ı and
Trino . . . " üzerinde yeniden çalışmaya
since ı 985 he has been working as an
başladım . . . "
acror at the İstanbul Municipalicy
Theatres. He has scaged and appeared

• Carlo Domenicon i , the composer of

in over 30 plays as well as in TV serials,

"El Trino del Diablo" which is wri[[en

and presented musical programmes. He

for a narraror, sola violin, soprano, cwo

was awarded Avni D i l l igil's Best Team

guirar, percussion, a group of string

Performance Prize for "My M i l i cary

instruments (violin, viola, viola da

Service", Av ni Dilligil's Best

gamba, cello and double bass),

Supporting Actor Prize for "W ar and

accordion and piano, eel ls how che work

Peace" and Avni D i l l igil's Jury

came into being: "During my visic ro
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Istanbul in 1 994, the Argenrinian
guicarist Ricardo Moyano gave me che

yaratanlara güvenilmez mi hiç? Böyle
der, Kızılderililer . . .

apparenrly undersrands. His father has

halian translation of a novel by his
father Daniel Moyano and said that

flowing of the water through the
channels, a language which he

maybe I would do sornet h ing out of i r

Concerning
the A rt of Foımding Cities. . .

read i n a magazine abour the life of the
great violi n virruoso, Niccolo Pagan i n i ,

for cwo gui cars. This was m y fırsr

I r is l 5 9 1 , and the Spaniards have com e

and has decided that his s o n also should

encounrer with "El Trino del Diablo"

ro Argentina in search of I nea gold and

become a viol i nist. Triclinio is senr ro

(The Devil's uill), which made an

silver. They have also brought w i rh

an old ltalian genrleman, Signor

exuaordi nary impression on me. I have

rhem derailed plans for che founding of

Spumarola, for h is fırsr lessons, and

also noticed that the srory narraced in

a ci ey. Afrer much hard work, a furile

soon shows himself ro be

"'El Trino" had greac similaricies with

search for water in this arid region leads

exrraordi narily gifted. I r is not long

che life of Dan iel Moyano (R icardo's

rhem ro realise that they have chosen

before he acquires the cepuration of a

facher) who narrowly escaped from

che wrong place for rheir ci ey and that

rrue folk-virruoso, winning great

death and che military junra and

the "Rio de la Plara", the "Silver

applause ar the local Serenatas. The
governmenr, however issues a decree,

succeeded in fleeing wirh his fam i l y ro

Ri ver", is acrually sornewhere else quire

Spain where he lived in exile unril his

far away. Anxious ro conceal this

prohibir i ng such Serenatas. Poor old

death. Afcer a while, one night 1

embarrassing error, they renew rheir

Spumaro!a is hunred down and the

suddenly woke up and 1 found that in

efforrs ro fınish the ci ey ar any price. As

army come to search Tricli nio's house.

my dream 1 had discovered che rheme

che foundarions of La Rioja are laid , a

They rummage through h i s musical

of the composicion. 1 goc up and wrore

Mass is celebrared by the priesr, Padre

scores and knock over his music srands.

down che eighr nores form ing che

Francisco. From a disrance the I ndians

cheme and wenr again ro bed bur 1

of that region listen as the soldiers sing

3. Los Padres de

could not sleep: 1 was rather surprised

a Kyrie and, deeply moved by the

Triclinio desaparecen

as che rheme was played on a violin

music, they desrroy rheir bows and

inscead of a guitar. The smail piece of

arrows. People who can make such

paper that 1 have nored the rheme on

music, m use surely be worrhy of trust!

Tric/inio'nun anasıyla
babasının kayıplara karışması. . .
Triclinio'nun babası "Bu dünyada
günümüz doldu artık" der; "Biz bu
zamana ayak uyduramadık". Küçük,
dar bir yatakta yan yana yatan anayla
baba, ayak uçlarından başlayarak
yavaş yavaş saydamlaşır. Usulca
kayıplara karışırlar. Baba, başı
kaybolmadan önce oğluna seslenir:
"Bana bir kuzey havası çal oglum.
Chopin gibi ölmek istiyorum. O da
memleketinin ezgilerini dinleyerek
ölmek istemiş".

remained on che wall for anorher cwo
years bur che work has developed in my

2. Triclinio

mind and reached a larger di mension.

La Rioja, Şimdiki zaman . . .
Triclinio, çogu zamanını düşlere
dalarak geçiren saf mı saf, genç mi genç
bir kızılderilidir. Biri ona seslerıecek
olsa duymaz bile. Sanki tek işittigi
kanallardan geçip giden suyun sesidir.
Suyun dilini anlar besbelli. Babası bir
dergide ünlü keman virtüozu Niccolo
Paganini'nin yaşam öyküsünü okumuş,
oglunun da kemancı olmasına pek
heveslenmiştir. Böylece Triclinio
keman derslerine başlamak için yaşlı
bir ltalyan beyefendiye, Signor
Spumarola'ya gönderilir. Triclinio kısa
zamanda olaganüstü bir yetenegi
olduğunu kanıtlar ve çok geçmeden bir
halk müzigi ustası olarak üne kavuşur.
Özellikle serenadları büyük alkış toplar.
Ne var ki hükümet bu serenatları
yasaklayan bir kararname çıkarır.
Zavallı Spumarola alaşagı edilir.
Askerler Triclinio'nun evinde araştırma
yapar; notalarını altüst edip, nota
sehpalarını kırıp dökerler.

A son of reuospeccive concen was
arranged for my 50rh bi rrhday, and i n
1 996, 1 began r o work o n " E l Trino . . . "
again .
1 . Sobre el arte
de fundar Ci udades

Kent Kurma Sanatı Üstüne. . .
Yıl 1 59 1 . lnka altınıyla gümüşünün
peşine düşen lspanyollar Arjantin'e
gelirler. Bir kent kurmak için ayrıntılı
planlarını da yanlarında getirmişlerdir.
Bu kıraç bölgede suyu bulmak
amacıyla boşu boşuna çalışıp,
çabaladıktan sonra ulaştıkları yerin
kent kurmaya hiç de elverişli
olmadıgını farkederler. "Rio de la
Plata", yani "Gümüş l rmak" çok daha
uzaklardadır. Bu ayıbı örtbas etmek
için yeniden canlarırıı dişlerine
takarak işe girişirler: Bu kent
kurulacaktır, hem de ne pahasına
olursa olsun. La Rioja'nın temeli
atılırken, Rahip Francisco bir ayin
düzenler. Askerlerden dokunaklı
ilahiler yükselir. Onları uzaktan
dinleyen Kızılderililer öylesine
etkilenirler ki, oklarıyla yaylarını çat
çat kırıp atarlar. Böylesine bir müzigi

The disappearance of
Triclinio's parents . . .
"We are already roo old ro live any
longer" says Triclinio's father. "We don't
belong any more ro this time". Borh,
father and morher are lying rogether on a
smail, narrow bed. Beginning with rheir
feet, they become progressively
transpacem and then vanish i mo thin air.
Just before the father's head d isappears,
he says ro his son: "Play one more
melody from the norrh for me. I would
!ike ro die as did Chopin. I read in che
paper that he also wished ro die ro the
music of his homeland".

La

Rioja today . . .

Triclinio is a young, simple Indian boy

4. U n secreto tremendo

who spends most of h i s r i me

Müthiş bir sır. . .
Triclinio'yu görmeye gelen bir rahip
kemanını dinledikten sonra, "Sen

daydreami ng. If one calls our ro h i m he
never reacrs. All he seems ro hear is the
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as a musıcıan.

el ayak çekilmişken horozlar ötmeye
başlar. Trafik gürültüsüyle uguldayan
yeni bir gününü haber verirler. Ben
sokaktaki curcunadan, akortsuz
gitarlardan, horoz ötüşlerinden daha
ilginç tınılar yaratmaya çalışıyorum.
Ülkem için daha degerli şeyler
özlüyorum. Ne var ki, keman
ögrenmek için bunca çalışıp
çabaladıktan sonra geldigim bu koca
kentte herkesin keman çaldıgını ve
kimsenin bana kulak asmadıgını
gördüm.
Işte sevgili Başkan, bu hallere düştüm.
Acaba zaatınızla görüşebilir miyim?
Sizin yüksek katınızda derdime bir
çare bulunabilir mi? Sizi bütün
kalbimle kucaklıyorum.
Triclinio".

convinces him that he needs a new

6. Carta al Presidente bueno

A fetter to the good Pmident . . .

viol i n . "You are now a crue master and

Iyi kalp/i Başkan'a mektup . . .
Yine hükümet degişmiştir. Triclinio
yeni başkanın, memleketi La Rioja'dan
oldugunu ögrenir. Bu iyi kalpli, yaşlı
adam bir zamanlar keman da
çalmıştır. Triclinio ona bir mektup
yazmaya karar verir.
"Sevgili Başkanım,
Size yazan benim. Dogdugum yerde
yoksullugun en korkuncunu yaşadım.
Ama ne yazık çabuk unuttum. Benim
ilirnde insanlardan çogunun yazgısı
açlık ve sefalettir. Bu yazgıdan
kurtulmak için bari bir hüner
edineyim dedim. Yıllarca keman
ögrenmeye çalıştım. Memleketlilerim
incir, taze sogan, empanadas gibi
şeyler satarak ömür tüketir. Bazıları
da sabahın köründe avaz avaz gazete
dagıtır. Bir şikayet çıglıgı gibi yükselir
sesleri. Ne dediklerini anlayabilene
aşkolsun. Bir gürültü, bir şamata . . .
Alıcı olup peşlerine düşsen
yetişemezsin; o gam yüklü
teraneleriyle bir başka sokaga
sapmışlardır bile. Sonra,
hoparlörleriyle ortalıgı çınlatan
zerzavatçılar gelir. Birşeyler almak
için, ya da sırf meraktan sokaga
fırlayan kadınlar başlarına üşüşür.
Daha sonra motosikletliler, bir
karabasan gibi kentte fır döner. Daha
sonra yine hoperlörlerden akortsuz
gitarlarıyla halk şarkıcıları işitilir.
Düzgün uyaklı şarkıları
gerçekleşmeyecek rüyalardan söz
eder. Bütün gece sürüp gider bu. Tam

There is a change of governmenc and

gerçek bir usta olmuşsun oglum.
Artık bu kontrplaktan yapılmış
uyduruk keman sana yakışmaz. Bana
gel; kilisemin mezarligında kemanıyla
gömülen Peder Francisco yatar.
Onun bu olaganüstü çalgısı senin
olmalı" der. Batıl inançlı Triclinio için
bir ölünün kemikleri arasında keman
aramak tüyler ürperticidir. Rahip onu
yüreklendirir. Triclinio korkusunu
yener; o karanlık, küflü mezarın
içinden el yordamıyla kemanı
sapından yakalayıp çıkarır. Daha
birkaç nota çalar çalmaz keman
ruhunu fetheder. Parmaklarından
düşleyemeyecegi kadar güzellikte
sesler dökülür.

kendisine neler getirebilecegini
düşünür.
Buenos A ires - The city of violins . . .
All alone now i n che world, wichouc
parencs or home, Triclinio leaves his
nacive La Rioja and cravels w ith his
wonderful violi n co Buenos Aires i n
search o f work. There, h e is greeted by
a cremendous flood of sound, music for
violin che !ike of which he has never
heard before. He is overwhelmed by che
variety of rhychms, syncopations, and
che moving vibraco in che "Allegro
style". This new language is quice
i ncomprehensible co him. Confused, he
fınds a cheap lodging for che nighc, l ies
down and concemplaces his fucure life

A tremendous seeret . . .
Triclinio i s visiced by a priesc who

should no longer be playing on this
p lywood i nscrumenc. Come co my
church, chere i n che crypc is che comb
of old Padre Francisco, who was buried
wich his violin. A cruly fabulous
i nscrumenc. You musc have ir. You
need only go and fecch ir". Triclinio is
supersci c ious, and shudders ar che
choughc of emering a comb and
picking up a viol i n from among che
bones, buc che priesc convinces him co
proceed. He summons cogecher all his
courage and gropes inco che old, damp
comb, fınds che neck of a violi n and
brings ir our i nco che lighc. Afcer
playing a few noces, che i nscrumenc has
won his soul. Sounds of w hi ch he has
never before dreamed now flow through
his fıngers.
S . Buenos Aires La Ci udad de los violines

Buenos Aires- Kemanlar Şehri . . .
Anasız babasız, evsiz barksız kalan
Triclinio artık dünyada yapayalnızdır.
Dogup büyüdügü La Rioja'dan ayrılıp,
harika kemanıyla iş aramak için
Buenos Aires'e gider. Orada, müthiş
bir müzik seli, hiç susmayan
kemanlarla karşılaşır. Duydugu
ritmierin çeşitliligi, Allegro'nun
senkopları, dokunaklı titreşimleriyle
kendinden geçer. Karşılaştıgı bu yeni
dili anlamakta güçlük çeker: Kafası
karışmıştır. Barınacak ucuz bir yer
bulur. Yatagına uzanıp bu kentin

Triclinio learns that che new presidenc
is also from che province of La Rioja.
He is, i ndeed, a good-hearced old man
and was once a violinist. Triclinio
decides co write him a leccer.
"Dear Mr. Presidenc,
le is I who writes co you. I have
experienced the most dreadful povercy
in my region . . . bur unforcunately I
have forgonen it all too easily. For
many years I 've scudied che violin so as
co acquire a ski ll which would enable
me co go through life wichour che
hunger and deprivation which is the lot
of most people in my province, who
spend their lives seliing fıgs, green
onions, empanadas and the ! i ke . . . or as
newspaper vendors who can be heard in
the early morning seliing their wares
with cries which sound ! i ke one great
cry of complai nc. One cannot even
understand what they are saying, all one
hears is a discorced noise. And if one
follows c heir cries so as co buy from
them, they have already disappeared
i nco the next street, along with their
sorrowful song. And then come the fruit
and vegetable vendors who offer their
wares over a loudspeaker. The sereers fıll
up with housewives who wanc co buy
things, or are simply curious.
Afterwards come the nightmarish
mocorbikes which drive around the
whole day, and after that you hear the
folk singers with cheir badly tuned
guitars, again through loudspeakers,
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singing of impossible dreams in nearly

8. E l lnstrumento Estahia

rhyming verses. This goes on all nighr.

Dev çalgının yapı/ışı . . .
Villa Violin'de Triclinio, politik bir
toplulukla karşılaşır. Bunlar polisin
sürekli su bombardımanına
uğradıktan sonra romatizma illetine
tutulmuş müzisyenlerdir. Villa bir
keman biçiminde yapılmıştır. Daha az
yetenekli kemancılar, kemanın
sapının geri pozisyonlarında, daha
yetenekli olanlar ise ileri
pozisyonlarına yerleştirilmiştir. Bu
müzisyenler tüm kenti sarsacak dev
bir keman yapmayı ve bu kemanın
titreşimleriyle askeri rejimi devirmeyi
tasarlar. Triclinio bu serüvene
katılmaya karar verir, Villa Violin'i
mesken tutar. Bir gece dev çalgı dile
gelir ancak etkisi beklenildiği kadar
güçlü olmaz. Yalnız çocuklar, bir de
pek tabii hükümet bu ses dalgalarının
ayırdına varır.

And no sooner have they roo gone, rhan
rhe cocks begin ro crow, announcing
anorher day of noisy rraffıc. ı wanr ro
ereare sounds which are more
inceresring rhan srreer-cries, our-of-rune
guirars or cock crows. I would prefer
somerhing more worrhwile for my
homeland. Yer afrer learning ro play rhe
violin through so much efforr and
applicarion, I real ise rhar I am living
now in a big ciry, where everyone seems
ro play the violin and nobody seems ro
need ir. This, dear Mr. Presidenr, is the
siruarian in which ı fınd myself.Would
ir be possible ro have a meering wirh
you, ro see if ar your level, rhere mig ht
be a solution ro my problem '
ı embrace you wholehearredly,

Triclinio''
7. Audiencia con el Presidente

Başkanla görüşme . . .
Triclinio'nun mektubundan duygulanan
iyi kalpli Başkan onu oğlu gibi karşılar.
Delikanlı başkana keman çalar . . .
sonra birlikte çalarlar. Triclinio çok
mutludur. Ne var ki bu güzel
beraberli k uzun sürmez: Havada
müthiş bir gerginlik başlar. Ansızın
kapı ardına kadar açılır, silahlar patlar,
avaz avaz ulusal marşı söyleyen
zorbalar odaya dolar. Amaçları bu
barış dönemine son vermektir.
Başkan götürülür, Triclinio kaçarnayı
başarırsa da her yerde aranmaktadır.
Bir kez daha boynu bükük, elinde
kemanı yollara düşer. Ne elinden
tutanı vardır, ne de bir umut ışığı . . .

residence in the Villa Viol i n . One n ighr

The audience with the President . . .

effecr is not

The good old presidenr is rouched by

a few chi ldren and, of course, the

Triclinio's lerter and receives him ! i ke a

governmenr notice i t .

The construction of the giant instruınent . . .
Ar rhe Villa Violin, Triclinio fınds a
palirical commune made up of arrhriric
musicians whose condirion is rhe resulr
by the police. The grounds of the villa
are shaped in the form of a viol i n . The
least talenred musicians live in rhe
lower posirion of rhe fıngerboard and
those with more ralenr reside in the
higher posirions. The community is
planning ro build a gianr i nsrrumenr
which will cover the enrire c i ry and,
through irs vibrations, transform rhe
mili tary regime. Triclinio decides ro
parricipare in this venrure and rakes up

as

srrong as expected . Only

son. Triclinio plays for him and rhen
they play rogerher, which, for Triclinio,

9 . El incredible concierto

is a deep consolarion. Bur not for Iong.

de los Artriticos

There is a rension in the air. Suddenly

Romatizmalı/arın inanılmaz kanseri. . .
Yaşlı müzisyenler, Villa Violin'de
yerleşen Triclinio'dan bir konser
vermesini isterler. Ancak bu kez
müziği bir amaca daha hizmet
etmelidir: Kendisine bir eş bulmalıdır.
Yaşlılardan biri "Bize marifetlerini
göster bakalım. Canın ne istiyorsa
onu çal. Radyoda çalınan melodiler
gibi aygın baygın olabilir. Biz de
elimizden geldiğince sana eşlik ederiz"

and the room is fılled wirh violenr
fanatics, roaring out the national
Anehem and inrenr on bringing both of
them ro an i mmediare end, along wirh
the peaceful governmenr. The presidenr
is taken away, and Triclinio escapes but
is hunred everwhere. Once agai n he si ts
on the sreets with his violin, wi rhour
hope, without plans.

The ineredib/e concert of the arthritics. . .
Triclinio, having decided ro remain i n
rhis setrlemenr, is asked b y the old
musicians ro perform a concerr. B u r
now his m u s i c should serve t h e
addirional purpose o f fınding h i m self a
bride. "Show us whar you can do!" says
one old man, " I r can be any old k i rch,
we w i l i accompany you as best we can" .
After t h e concerr, a beautiful gir! wirh
green eyes - Palm i ra - appears.
1 0. Ufa

Yeni başkanın kızı Ufa, kanalda
süzülen görkemli gondoluyla gelir. I ki
kıyıda onu koruyan 50 motosikletli
polis vardır. Ufa, ünü tüm ülkeyi
saran Triclinio'yu tavlamak için yola
çıkmıştır. Babası şöyle buyurmuştur:
"Zenginlik ve müzikte parlak bir
gelecek vaadleriyle delikaniıyı baştan
çıkar. Onu bizim tarafımıza çek". Gel
gelelim olaylar farklı bir biçimde
gelişecektir . . .

of constanr watercannon bombardmenrs

rhe gianr i nsrrumenr sounds, yer irs

the door bursts open, shots are fıred

der. Konserden sonra yeşil gözlü
güzel Palmira ortaya çıkar.

Ufa'nın Aryası
Sen yakışıklı bir çocuksun . . . Şu güzel
sosyal görevliler hep senin peşinde . . .
öyle değil mi? Istersen beni
öpebilirsin Trickli . . . Ama utanıyorsan
zararı yok. Aslında öpmezsen daha
çok gözüme girersin, tatlım. Arabada
öpüşmek de hayli bayağıca birşey
doğrusu. Ben yüzme, atıcılık,
Almanca, dans, yoga, karate, siyasal
ekonomi ve folklor öğreniyorum.
Annemle babam seni tanımaktan çok
mutlu olacaklar, canım. Bilirsin,
babam buraları n en güçlü adamı . . .
Açıkcası, Villa-Violin'den ve
romatizmalı arkadaşlarından çok
etkilendim. Yardım etmeyi görev
bilirim. Ama acaba onlara ne kadar
güvenilir? Seni uyarmamak da içime
sinmiyor. Babam büyük bir adam,
hatta solcu bile olabilirdi. Çağdaş
müzik uzmandır; John Cage ve Kari
Heinz Stockhausen ile de sürekli
yazışır. Ama o gece, o korkunç
müziğin çalınması bardağı taşıran son
damla oldu. Ya, dev bir çalgı
yapmaları? Çok ileri gittiler, çok . . .
Bir kız arkadaşı n var mı? . . . Herkes
gibi beni arabada öpmediğine çok
sevindim, şekerim. Aşk, tıpkı keman
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çalmak gibi zaman ve sabır ister.
Burada neler olup bittiğini
aniayabiliyor musun? Bina sallandığı an
kopan kıyamet bir deprem, ya da
aklına gelebilecek başka bir felaket
değildi. . . Bambaşka bir şeydi, çok
farklı birşey. Doğrusunu istersen
senin başına geleceklerden
korkuyorum. Aslında işler
göründüğünden daha kötü. Düşüncesi
bile yüreğimi ağzıma getiriyor. O
seslerin gerçekte ne olduğunu biliyor
musun? Deprem filan değildi. Yeri
göğü sarsan işkencelerdi, işkence
yapanlardı. Ah Tanrım, ne kadar
korkunç . . . Işkence görenler de senin
o romatizmalı arkadaşların. Içlerinden
iki tanesi can verdi şimdiden. Peki, ya
sen, sen ne yapacaksın?
The daughter of the new president
floacs along the cana! i n a gondola,
escorced on che banks by 50 palicemen
on motorbikes. U fa hopes to 'cacch'
Triclinio, as by now his fame has spread
throughout che entire !and. She is
under orders from her father to win
him over to cheir side, cempting him
wich wealch and a greac musical career.
It will however turn out differently.

Ufa's A ria
You' re a good looking boy . . . those
pretty social workers m use be chasing
after you all che time, isn't it so? You
can ki ss me now if you want . . . but,
Trickly, if you're shy about it, that' s
o.k. Accually, honey, !'d really
appreciate it if you didn't, for i c's very
tacky to kiss in che car. I study
swimmimg, shoocing, German, dance,
yoga, karate, political economics and
folklore. My morher and facher, who by
che way is che most powerful man
araund here, will be very pleased to gee
to know you, my dear.
I must say, I'm very i mpressed by the
V illa Violin and your arthricic friends,
and feel that i c' s my duty to help them.
All che same, honey - I must warn you
that chere is alsa a dubious side to
chem .Look, my father i s a greac man,
he could even be a lefcisc. He' s an
expert on conremporary music and
corresponds regularly w ith John Cage
and Karl-Heinz Stockhausen. But that
nighc, as that awful piece was
performed, that was really going coo

far! Not to mention the construction of
that giant instrument . . .
Have you got a girlfriend ' . . . I ' m glad
you didn't kiss me in the car as
everyone else does. Love is something
that has to be conquered with time,
honey, jusc !ike playing the violin.
Do you gee what's really happening here'
Whac you've jusc heard . . . those noises . . .
as che building jusc shook. That wasn'c
an earchquake or whacever you might
!ike to chink. It was someching else,
someching different. To be honesc,
Trickly, I' m worried that something
could happen to you. You know, Trickly,
chings here are much worse than they
seem to be. ]use to chink of it pucs my
hearc in my chroat . . . Do you know whac
it really was' It was no earchquake . . . it
was che torturers . . . It was che torturers
(oh Gad, it's so cerrible) who rocked che
building . . . and ic's your arthricic friends
who are being torcured . . . and cwo of
chem are already dead. And now .. whac
are you going to do'
1 1 . El Trino del Diablo

Şeytan m trili . . .
Ufa'nın söyledikleri Triclinio'nun
gerçeği görmesine neden olur.
Ülkesindeki gerçekleri gören delikanlı
müziğini halkına adamaya karar verir.
Kör bir müzisyen kılığına girip
sokaklarda keman çalmaya başlar.
Kemanıyla, dev çalgının başaramadığını
başarır. Müziğiyle sarsılan işkenceciler,
o güne dek kimsenin görmediği
korkunç aletlerini fırlatıp atar ve
ruhlarını yeniden kazanırlar.
The Devi/'s tri/1. . .
Triclinio fı nally wakes up to reality,
and is decermined to dedicare his music
to che people. Disguised as a blind
musician, he plays on the sereers and
achieves with his viol in what the giant
instrument could not. The torturers are
so moved by his music that they chrow
away their weapons and rediseover c heir
souls. U mil now nobody outside had
ever seen cheir horrible instrumenrs of
tonu re.
1 2. Divertimento

Insanlar en acılı dönemleri bile aşıp.
unutabilecek güçtedir. En karanlık, en
ürkütücü anları bile alaya almayı
başarırlar. Sokaklar neşe saçan

insanlarla dolup taşar. Triclinio'yu bir
kahraman ilan ederler. lnkaların
zamanına kadar uzanan eski öyküler
dilden dile dolaşır. Bu öykülerin kimi
gerçek, kimi uydurmadır. Ama kimin
umurunda? Genç, ihtiyar sokaklarda
kucaklaşır. Bu şenliye damlardaki
kediler bile katılır . . .
People have strength to overcome and
forgee cragic events. They sean to make
jokes of even whac was most horrifying
and dark. Everybody is full of joy and
che sereers are flooded with people.
They celebrace Triclinio as a hero.
Ancient stories going back to che rime
of che lncas are told and told again.
Some of chese stories are crue, ochers are
simply inventions. Buc who cares ' Old
and young embrace in che screets. Even
the cats join in from che rooftops.

65

ORKESTRALAR- ODA MÜZiGi- RESiTALLER

O R C I I E ST R A S - C I I A i\I B E R i\l l ' S I C - R EC I T A LS

RALPH K I RS H BAUM, viyolonsel cello
PETER F RAN KL, piyano piano
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Karkrları icin A LA RKO HOLDING A.Ş. ye reıekkür ederiz.
We would !ike ro rharık ALA RKO HOLDING A.Ş. for spomorirıg this performance.

Fe/ix Mende/ssohn ( 7 809- 1 847)
Viyolonsel Sonatı, Re Majör Op.SS No2 Cello Sonata in D Major, Op. 58 No. 2
A !legro aJSai vivace

•
•

A !legreıto scherzando

•

Mo/to allegro e vivace

• A dagio

Franz Schubert ( 1 79 7 - 1 828)
"Arpeggione" Sonatı, La Minör Arpeggione Sonata in A Minor (082 1 )
• A llegro moderato
Adagio - A llegretto

•

Ara Incermission

Johanrıes Brahms ( 1 83 3 - 1 89 7 )
Viyolonsel Sonatı No.2, Fa Majör Op.99 Cel lo Sonata No.2 i n F Major, Op.99
•

•
•

A llegro vivace

Adagio ajfetuoso
A llegro jJaJSionato
• A !legro mo/to
ia

Ei ren i Museum, 7 . 3 0 p m

iıbirliğinderı dolayr UNITED STA TES INFOI?MA TION SEI?VICE. lsranbul'a reıekkiir ederiz.
We would !ike ro ıbank the UNITED STA TES INFOI?MA TION SEl? VICE, İstanbulfor ıheir collaboration.

RALPH K I RS H BA U M
Teksas'da do�n Ralph Kirshbaum
solo kanserleri, oda müzi�i ve kayıt
çalışmalarını içeren seçkin kariyeriyle
"en üst düzeydeki viyolonselciler
arasında" (Los Angeles Times) yer
almaktadır. Sadece dinleyicilerin de�il,
seçkin müzisyenlerin de sevgi ve
saygısını kazanmış olan Kirshbaum
geçen zaman içinde dünyanın en
önemli orkestraları ve şefleriyle
konserler verdi. Sanatçı yakın
geçmişte Chicago Senfoni Orkestrası
(Mehta), Cleveland Orkestrası
(Dohnanyi), San Francisco Senfoni
(Biomstead), Boston Senfoni (Previn),
Pittsburgh Senfoni (Lutoslawski),
Londra Senfoni (Sir Colin Davis), BBC
Senfoni (Andrew Davis) ve Paris
Orkestrası (Bychkov) ile Haydn ve
Dvorak'tan Prokofıef ve
Lutoslawski'ye kadar uzanan geniş
repertuarıyla konserler verdi.
Ralph Kirshbaum yakın geçmişte Jiri
Belohlavek yönetimindeki Prag
Senfoni Orkestrası'yla Elgar'ın
Viyolonsel Konçertosu ve Bloch'un
Schelomo'sunu yorumladı�ı Britanya
turnesine çıktı. 1 997 sezonunda Yan
Pascal Tortelier yönetimindeki BBC
Filarmoni Orkestrası'yla Walton'un
konçertosunu Manchester'daki
Bridgewater Salonu'nun açılış
kutlamalarında ve sonra da Ton hall e
Orkestrası'yla çıktı�ı Britanya
turnesinde seslendirdi. 1 988'de
RNCM Manchester Uluslararası
Viyolonsel Festivali'ni kurdu ve
festivalin Sanat Yönetmeni oldu.
Altıncısı 1 998 Nisan'ında
gerçekleştirilen bu festival,
Kirshbaum'u ve dünyanın en iyi
viyolonselcileri olan arkadaşlarını iki
yılda bir Manchester'da bir araya
getirmesi nedeniyle önem taşıyor.
Ralph Kirshbaum'un Brahms'ın Ikili
Konçertosu'na olan ilgisi nedeniyle
yakın arkadaşları György Pauk (Weller
yönetiminde lskoç Ulusal Kraliyet
Orkestrası), Dimitri Sitkovetski
(Nagano yönetiminde Londra
Senfoni), Pinchas Zukerman (Mehta
•
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yönetiminde Tokyo Filarmoni,
Chicago Senfoni ve Rattle yönetiminde
lskoç Oda Orkestrası) ve lda Haendel
ile (Rattle yönetiminde City of
Birmingham Senfoni Orkestrası) bu
konçertoyu seslendirdi. Aynı şekilde
Kirshbaum'un Elgar'ın konçertosuna
olan sevgisi ise 1 977'de Sir Charles
Groves ile verdigi ve televizyondan da
yayınlanan konseriyle başladı. 1 99 1 ' de
BBC Proms Festivali'nde Libor Pesek
yönetiminde Kraliyet Liverpool
Filarmoni Orkestrası'yla verdigi
konser aynı derecede ilgi topladı;
konçertoyu Dallas Senfoni eşliginde
1 994 sezonunun açılış konserinde de
yorumladı.
Bach da Ralph Kirshbaum'un
repertuarında önemli bir yer tutar:
Sanatçı, 1 993 sezonunu Wigmore
Hall'da Bach dizisi konseriyle açtı;
bunu Temmuz'da Sydney ve daha
sonra Manchester ve New York'taki
konserler izledi. Kirshbaum ayrıca bu
dizi kapsamında Edinburg, Glasgow,
Cambridge, Lyon ve San Francisco'da
da konserler verdi. Dünya çapında
aranılan bir müzisyen olan Kirshbaum
kısa bir süre önce ABD'deki ve daha
önce de Avustralya, Japonya, Hong
Kong, Ispanya ve lskandinavya'yı
kapsayan turnelerini başarıyla
gerçekleştirdi. 1 993'de Pinchas
Zukerman yönetimindeki Ingiliz Oda
Orkestrası'yla gerçekleştirdigi lsviçre
turnesinin ardından BMG Classics için
Haydn'ın Re Majör Konçertosu ve
Sinfonia Concertante'sini kaydetti. Bu
kayıt, aralarında 1 983'de Gramophone
Dergisi'nin "Yılın Kaydı" ödülünü
kazanan Tippett'in Üçlü Konçertosu
(Philips), Elgar ve Walton Konçertoları
(Chandos), Barber Konçertosu ve
Sonata (Virgin Classics), Ravel,
Şostakoviç ve Brahms Üçlüleri (EMI)
gibi kayıtları içeren repertuarını daha
da zenginleştirdi. Solo viyolonsel için
tüm Bach Süitleri Virgin Classicals
Label'dan çıktı ve büyük ilgi gördü.
Ralph Kirshbaum her yıl Edinburg,
Bath, Verbier, Lucern, Aspen, La Jolla,
Santa Fe, Ravinia ve New York
Mostly Mozart gibi önemli
uluslararası festivaliere katılıyor.
Nisan 1 994'de Leonard Slatkin
yönetimindeki Philharmonia
Orkestrası'yla American Festivali'nin
açılışında Barber'ın Konçertosu'nu

çaldı. Aynı yılın Temmuz ayında ise
Yan Pascal Tortelier yönetimindeki
BBC Filarmoni'yle BBC Proms'da
Bloch'un Schelomo'sunu yorumladı.
1 996'da Bath Festivali'nde solist
olarak orkestra müzigi ve oda müzigi
konserlerinin yanısıra bir resital verdi.
Yogun solo programı içersinde oda
müzigine olabildigince yer vererek bu
tür müzigi sevenleri tatmin etmeye
devam eden Ralph Kirshbaum bu
alanda György Pauk, Peter Frankl,
Pinchas Zukerman ile olan ortak
çalışmalarını uzun zamandır
sürdürüyor. Peter Frankl, György
Pauk ve Ralph Kirshbaum
işbirliklerinin 25. yılı kutlamalarını
1 997'de bir dizi resital, Wigmore
Hall'daki master kursları ve
Amsterdam Concertgebouw, Ispanya
ve Danimarka'da verilen konserlerle
kutladılar. Ralph Kirshbaum
Manchester'daki Kuzey Kraliyet
Koleji'ndeki eğitmenliğinin yanısıra,
Prussia Cove'daki Uluslararası
Müzisyenler Semineri'nde ve New
York Juilliard Müzik Okulu'nda
master kursları veriyor. Kirshbaum,
daha önce 1 9. yüzyıl virtüozlarından
Piatti'ye ait olan Montagnana bir
viyolonselle çalmaktadır.
• The distinguished career of Texas

born Ralph Kirshbaum encompasses the
world's of solo performance, chamber
music and eecording and clearly places
him in " . . . the highest echelon of
today's cellists". (Los Angeles Times).
He enjoys the affection and respecr not
only of audiences worldwide but also of
his many eminent colleagues. Over the
years, Ralph Kirshbaum has appeared
with most of the world's great
orchestras and conductors. Most
recently these have included the
Chicago Symphony ürehescra (Mehta),
Cleveland Ürehescra (Dohnanyi), San
Francisco Symphony (Biomstead),
Boston Symphony (Previn), Pittsburgh
Symphony (Lutoslawski), London
Symphony (Sir Colin Davis), BBC
Symphony (Andrew Davis) and the
Ürehestre de Paris (Bychkov) in
repertoire ranging from Haydn and
Dvorak to Prokofıev and Luroslawski.
Ralph Kirshbaum roured the UK in
performances of the Elgar Ce ll o
Concerto and Bloch Schelomo with the

Prague Symphony Orchestra,
conducted by Jiri Belohlavek. In 1 997,
he performed the Walton Concerro
with the BBC Philharmonic Orchesrra
and Yan Pascal Torrelier, as part of rhe
opening festivities of Manchester' s
Bridgewater Hall and later in the
season performed the Elgar Concerro
with the Tonhal le Orchestra on their
UK tour. In I 988, he founded and
became Arristic DirectOr of the RNCM
Manchester International Cello Festival
at which every two years he gathers
rogether his many friends amongsr the
world's grear cellisrs. The sixrh festival
rook place in April I 998.
A close affıniry with the Brahms
Double Concerro has in rhe pasr season
brought him togerher wirh his long
standing friend and colleague György
Pauk and the Royal Scottish National
Orchesrra (W eller), Dimi rry
Sitkovetsky and the London Symphony
(Nagano), Pinchas Zukerman wirh the
Tokyo Philharmonic Orchesrra and the
Chicago Symphony Orchesrra (Mehra),
and the Scott i sh Chamber Orchesrra
(Rattle) and lda Haendel with Ciry of
Birmingham Symphony Orchesrra
(Rattle). A special love of the Elgar
Concerro dates from his memorable
televised performance with Sir Charles
Groves ar the Jubi lee Proms in 1 97 7 .
I n the 1 99 1 BBC Proms, h e gave a
much acclaimed performance with
Libor Pesek and the Royal Liverpool
Philharmonic. He also performed the
concerro to open the 1 994 season of rhe
Dallas Symphony Orchesrra.
Bach, roo forms an imporranr part of
Ralph Kirshbaum's activities. 1 993
opened wirh an enrhusiasrically received
Bach cycle ar the Wigmore Hall. Sydney
followed in July, wirh furrher cycles in
Manchester and New York. He has
performed rhe cycle in Edinburgh,
Glasgow and Cambridge, as well as in
Lyon and San Francisco. Much in
demand throughout the world, Ralph
Kirshbaum has recently returned from
an extensive tour of the United States
and other recenr tours have taken him ro
Australia, )apan, Hong Kong, Spain and
Scandinavia. His tour of Switzerland in
1 993 with the English Chamber
Orchestra and Pinchas Zukerman
culminated in a eecord ing for BMG
Classics of Haydn's D major Concerro
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and Sinfonia Concenanre, augmenring a
discography that includes the 1 983
Gramophone Magazine " Record of the
Year" world premiere of Tippen's Triple
Concerro for Philips, the Elgar and
Walron Concerros for Chandos, the
Barher Conceno and Sonara for Virgin
Classics and the Ravel, Shosrakovich and
Brahms Trios for EMI. The complere
Bach Suires for Solo Cello, released ro
grear critica! acclaim , appear on the
Virgin Classics label.
Each year Ralph Kirshbaum appears ar
several of the grear inrernarional
fesrivals, which recenrly have included
Edinburgh, Barh, Verbier, Lucerne,
Aspen, La ]olla, Sanra Fe, Ravinia and
New York's Mosrly Mozan. In April
1 994, he appeared in the opening
concen of the Philharmonia Orchesrra's
American Festival playing the Barber
Concerro wirh Leonard Slarkin and, in
July of that year, rerurned ro the BBC
Proms in a performance of Bloch's
Schelomo wirh Yan Pascal Tonelier
and the BBC Phi lharmonic. In 1 996 he
gave several concerrs ar the Bath
Festival, as soloisr wirh orchesrra, in a
solo reciral , and in chamber music.
Ral ph Kirshbaum conri nues ro delighr
in the pleasures of chamber music and
ensures space in a busy solo schedule ro
conrinue his long associarions wirh
György Pauk, Peter Frank! and Pinchas
Zukerman. 1 997 saw Peter Frank! ,
György Pauk and Ralph Kirshbaum
celebrare the 2 5 rh anniversary of rheir
collaborarion wirh a major series of
recirals and masrer-classes ar the
Wigmore Hall and concerrs ar rhe
Concengebouw in Amsrerdam, Spain
and Denmark. Ralph Kirshbaum
reaches ar the Royal Norrhern College
of Music, Manchester and gives annual
masrer-classes ar rhe lnrernarional
Musician Seminar in Prussia Cove and
ar rhe ]u ill iard School in New York.
The rare Monragnana Cello rhar Ral ph
Kirshbaum plays once belonged ro rhe
1 9rh cenrury vi rruoso, Piani.

PETER FRANK L
• Macaristan'da doğan ve çağımızın
en önemli piyanistlerinden biri olan
Peter Frank!, kendini tamamen
müziğe adamış, derin bir kavrama
yeteneğine sahip bir müzisyen olarak

dünyanın dört bir yanında verdiği
konserlerle dinleyicileriyle buluştu.
Peter Frankl'ın kariyeri SO'Ii yılların
sonunda uluslararası yarışmalarda
(Paris, Münih, Rio de Janeiro) ödüller
kazanmasıyla başladı. Ancak en
önemli çıkışını 1 962'de verdiği ilk
Londra konserinin ardından ve
1 967'de Szell yönetimindeki
Cleveland Orkestrası'yla New
York'da verdiği konserle yaptı. Bu
konserlerin ardından Avrupa'da da ilgi
çeken Frank!, o günden bu yana
aralarında Berlin Filarmoni,
Amsterdam Concertgebouw, Paris
Orkestrası, lsrail Filarmoni, Leipzig
Gewandhaus, Londra'daki belli başlı
orkestralar, Chicago, Cleveland,
Philadelphia, Boston, Washington,
Los Angeles, San Francisco,
Pittsburgh, Montreal'in yanısıra ABD
ve dünyanın belli başlı orkestralarıyla
konserler verdi. Peter Frankl'ın bu
konserlerini Abbado, Blomstedt,
Boulez, Chailly, Davis, Haitink,
Herbig, Leinsdorf, Maazel, Masur,
Salonen, Sanderiing ve Solti gibi
önemli şefler yönetti. Sanatçı ayrıca
Avustralya, Yeni Zelanda ve birkaç
kez de Japonya'da turneye çıktı.
Peter Frank! Londra'daki BBC
Promenade Festivali'nde solist olarak
yirminin üzerinde konser verdi ve
değişik ilgi alanları onu uluslararası
festivalterin gözde yorumcusu haline
getirdi. Edinburg Festivali'nde düzenli
olarak verdiği konserler arasında,
Britten'ın konçertosunu bestecinin
yönetiminde seslendirdiği konser ve
Muti'nin yönetiminde verdiği ve
televizyondan da yayınlanan açılış
konseri sayılabilir. Ünlü müzisyenler
ve topluluklarta sık sık oda müziği
çalışmaları da yapan Peter Frankl, son
zamanlarda Kyung Wha Chung ile
işbirliği sonucu New York, Paris,
Brüksel, Viyana ve Uzak Doğu'da
konserler verdi. Ikili son olarak
Brahms'ın üç keman sonatını EMI için
kaydetti. György Pauk ve Ralph
Kirshbaum ile üçlü olarak başarıyla
devam ettirdikleri çalışmalarının
25. yılını 1 997'de kutladı. Paris, Roma,
Budapeşte, lsrail ve lsveç'te konçerto
ve solist çalışmalarının yanısıra Bath
ve Bergen Festivalleri'nde ve
Bükreş'teki Enescu Festivali'nde
Yehudi Menuhin'in yönetiminde

konserler verdi. 1 997'nin yaz
aylarında ise ABD turnesine çıktı;
Hollywood Bowl, Aspen, Chautauqua
ve Marlboro Festivallerinde konserler
verdi.
Peter Frankl'ın büyük övgü toplayan
kayıtları arasında Schumann ve
Debussy'nin piyano için tüm eserleri
ve yakın bir zamanda yaptığı Bartok
ve Chopin solo albümü, Macar
Antolojisi, Ingiliz Oda Orkestrası'nın
üyeleriyle Mozart konçertoları,
Tamas Vasary ile Mozart'ın dört el
için tüm piyano eserleri ve Lindsay
Dörtlüsü'yle yapılan Brahms,
Schumann, Dvorak,ve Martinu
beşlileri kayıtları sayılabilir. Başarıları
nedeniyle Macaristan Cumhurbaşkanı
tarafından "Liyakat Madalyası"yla
ödüllendirilen Peter Frank!, Yale
Üniversitesi Müzik Okulu Piyano
Bölümü'nde Konuk Profesör olarak
ders vermektedir.
• Hungarian born Peter Frank! is one
of the mosr outstanding pianists of our
rime. He has appeared on all fıve
conrinenrs and has disringuished
himself in the major musical centres
throughout the world as an arrist of
keen insight and intense dedication.
Mr. Frankl's career began in the Iate
50s when he won fırst prize in several
international comperitions (Paris,
Munich, Rio de Janeiro) but the most
imporrant breakrhroughs for him came
with his London debut in 1 962 and his
New York debur with the Cleveland
Orchesrra u nder Szell in 1 967. These
concerts brought him into the
limelighr throughout Europe and
America, and since that rime he has
been performing with the fınest
orchesrras and conducrors rhroughour
the world - including the Berlin
Philharmonic, Amsterdam
Concerrgebouw, Orchesrre de Paris,
Israel Philharmonic, Leipzig
Gewandhaus, all the London
Orchesrras, Chicago, Cleveland,
Philadelphia, Bosron, Washingron, Los
Angeles, San Francisco, Pinsburgh,
Montreal and many others in the USA
and worldwide - under Abbado,
B lomstedt, Boulez, Chailly, Davis,
Hairink, Herbig, Leinsdorf, Maazel,
Masur, Salonen, Sanderiing and Solti,
ro name just a few. H e has also roured
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Australia, New Zealand, and ]apan
several times.
Peter Frank! has made over twenty
appearances as soloist at London' s BBC
Promenade concerts and his varied
interesrs have made him a popular
performer at numerous international
festivals. Highlights of his regular
Edinburgh Festival appearances have
been his performances of the Britten
Concerro directed by the composer and
a televised opening concert conducted
by Muri. He often plays chamber music
with well-known individuals and
ensembles and lately he has parrnered
Kyung Wha Chung in concerts and
tours including New York, Paris,
Brussels, Vienna and the Far East.
Their recording of the three Brahms
Violin Sonatas has recently been issued
on EMI. In 1 997 he celebrated the
2 5 th anniversary of his successful
collaboration as a trio with Gyorgy
Pauk and Ralph Kirshbaum. In
addition ro concerto and solo
appearances in Paris, Rome, Budapest,
Israel and Sweden in 1 998, he has also
performed at the Bath and Bergen
Festivals and at the Enescu Festival in
Bucharest under the baron of Yehudi
Menuhin. In the summer he roured the
USA, playing at the Hollywood Bowl,
Aspen, Chautauqua and Marlboro.
His highly praised recordings include

kardeşi Fanny piyano, erkek kardeşi
Paul viyolonsel çalardı. Mendelssohn
ilk Viyolonsel Sonatı'nı kardeşine ithaf
etmişti. 1 843'de bestelenen 2. Sonat
ise ilkine göre daha tutkulu, akıcı ve
ustaca yazılmıştır. Eserin neşeli ve
olabildigince canlı (AIIegro assai
vivace) tempodaki 1 . Bölümü,
viyolonselin durup dinlenmeden
duyurdugu Mendelssohn'a özgü canlı
ve duygulu melodisiyle seçkinleşir. 2.
Bölüm aynı şekilde, hiçbir zorlama
olmadan rahatça gelişen, şakacı tavırlı
Allegretto Scherzando, zarif
pizzicato'larla sona erer. 3. Bölüm
agır (Adagio) tempoda, piyanonun
arpı andıran akorlarıyla bir Koral'i
anımsatan girişinden sonra, viyolonsel
çok duygulu ve tutkulu bir ezgiyi
sunar. Bestecinin ünlü keman
konçertosunda olduğu gibi, küçük bir
nefes alıştan hemen sonra, hızla son
bölüme, çok neşeli ve canlı (Molto
allegro e vivace) tempodaki fınale
geçilir. Birinci bölümün temasına
benzeyen ateşli ve tutkulu temanın
gelişmesi piyaniste de, en az
viyolonselciye olduğu kadar güç
görevler yükler. Parlak fınali
oluşturan Vivace bölmesi ise
viyolonselin, Rimski-Korsakofun
Arının Uçuşu adlı parçasını anımsatan
hızda virtüoz bir gösterisine sahne
olur. (Süre 25')

the complete works for piano by
Schumann and Debussy and more
recently a solo Bartok and Chopin
album, a Hungarian Anthology,
Mozart Concerti with members of the
English Charnber Orchestra, the
complete four-hand works by Mozart
with Tarnas Vasary and Brahms,
Schumann, Dvorak and Martinu
quintets with the Lindsay Quartet on
the ASV label. In recognition of his
artistic achievements, Peter Frank! was
awarded the Order of Merit by the
President of the Hungarian Republic.
Peter Frank! is V isiring Professor of
Piano at Yale University School of
M us i c.

Mendelssohn: Sonat
Felix Mendelssohn'un ailesinin evinde
müzikli toplantılar düzenlenir; oda
müzigi, hatta yaylı çalgılar orkestrası
konserleri verilirdi. Bestecinin kız

Schubert: Arpeggione Sonatı
Viyolonsel repertuarının en çekici
eserlerinden olan bu Sonat, aslında
bu çalgı için yazılmamıştır. Viyanalı
saz yapımcısı Georg Stauffer 1 823'de
"Viola da Gamba" benzeri, altı telli
ve arpejlerinin kolay çalınır olması

nedeniyle Arpeggione adını verdiği
bir çalgı yapmış ve Schubert'ten bu
çalgı için bir eser bestelemesini
istemişti.
Schubert'in "Arpeggione veya
Viyolonsel ve Piyano için Sonat"
başlığıyla yazdıgı eser, özgün haliyle
lgnaz Schuster tarafından yalnız bir
kez çalınmış; keman ve viyola için
yapılan düzenlemeleri de
unutulmuştur. Daha sonra
viyolonsele uygulanan Sonat
günümüzde daha çok Fournier'nin
düzenlemesiyle çalınmaktadır.
4/4'1ük ölçüde, La minör tonda ve
ılımlı neşeli (AIIegro moderato)
tempoda başlayan 1 . Bölümde
piyanonun girişinden hemen sonra
viyolonsel ilk temayı duyurur ve
arpejlerle geliştirir. Piyanonun iki
forte akarundan sonra viyolonselin
pizzicato eşliğinde, önce piyano ikinci
temayı belirler ve viyolonsel temayı
sürdürür. Bölüm adeta fınal
havasında iki akorla sona erer.
2. Bölümün 3/4'1ük ölçüde, Mi majör
tonda ve agır (Adagio) tempodaki
kısa girişinde viyolonsel, Alabalık
ezgisine benzeyen temayı duyurur ve
resitatiften sonra 2/4'1ük ölçüde, La
majör tondaki neşelice (AIIegretto)
bölme, ilk bölümün birinci temasıyla
girer. Re minör tondaki hızlı
arpejlerle canlılık kazanan bölüm,
daha sonra Viyana ezgilerini
anımsatan zarif bir Uindler dansını da
yansıtarak yine iki akorla sona erer.
(Süre 20')

Brahms: Sonat, Fa Majör
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 Sanat'ın
orkestral bir havası vardır. Viyolonsel
kendi doğal kalın ses bölgesinden,
registerinden çıkarılmış, piyano ile
daha yakın bir denge kurulmuştur. 3 3
Yaşındaki Brahms her bölümü, çok
olgun biçimde birbirinden farklı, ama
kendi içinde duygu patlamaları ile
gerçekleştirmiş, tematik gelişim
yanında tınıya da ayrı bir karakter
kazandırmıştır. 1 . Bölüm 3/4'1ük
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Viyana'da yorumlanan bu Sonat,
Brahms'ın öldügü yıllarda bile hala
anlaşılabilmiş, popüler olmuş degildi.
(Süre 29')

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 tremaloları
üzerinde piyanonun birbirinden çok
uzak kalan akarlarının yarattıgı
armonik degişimler tekrara (reprise)
kadar yol gösterir . . . 2/4'1ük ölçüde,
Fa diyez majör tondaki agır ve
tutkulu (Adagio affettuoso)
tempodaki 2. Bölüm sonatın en
etkileyici, çekici kısmıdır. Beethoven'ı
anımsatan ezgiseliili ile seçkinleşen
bölümde, solo çalgı viyolonsel ön
plandadır ve piyano da, ince oldugu
kadar, renkli birliktelili ile dikkat
çeker. Burada da, birinci
bölümdekinin tersine, orta bölme Fa
majör tondadır . 3. Bölüm 6/S'Iik
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
bir 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 finaldir . . . lik kez 24
Kasım 1 886'da, ithaf edildigi Robert
Hausmann ve Brahms tarafından
. .
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Yöneten: GIOVANNI ANTONINI, director
ENRICO ONOFRI, solo keman solo violin
MARCO BIANCHI - STEFANO BARNESCHI - UANA MOSCA DANI ELA NUZZOLI - ALBERTO STEVANIN MARIA CRISTINA VASI, kemanlar violins
ALESSANDRO TAMPIERI - GIANNI MARALDI, viyolalar violas
MARCO BROLLI, çaprazflüt traversflute
MARCO TESTORI - ELENA RUSSO. viyolonseller eellos
VANNI MORETTO, kontrbas doublebass - RICCARDO DONI, klavsen harpsichord

A ntonio Vivaldi ( 1 6 78- 1 74 1 )
Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Sinfonia, Sol Majör
(Veliaht Prens Federico Cristiano için)
S infonia in G Major for Strings and Basso conrinuo
(for The Crown Prince Federico Cristiano)
(FXI-40 1 RVI49 1 P53 1 M23 1 )
•

A llegro mo/to Andante Allegro
•

•

Antonio Vivaldi
Viola d'Amore, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Re Minör
Concerro in D M inor for Viola d'Amore, Strings and Basso conrinuo
(Fll-4 1 RV393 1 P289 1 M / 98)
•

Allegro Largo Allegro
•

•

Antonio Vivaldi
Sopranino Blokflüt, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Sol Majör
Oean Cassignol'un RV3 1 2'den düzenlemesi)
Concerro i n G Major for Soprani no Recorder, Strings and Basso continuo
(Reconstrucrion from RV3 1 2 by Jean Cassignol)
(Fl- 1 0 7 1 R V3 1 2 1 P l 22 1 M247)
•

Allegro mo/to Larghetto A llegro
•

Ara Inrermission

•

Giovanni Antonini'nin yönetti�i,
repertuarının çeşitlili�i ve ola�anüstü
tınısıyla günümüzün en dikkat çekici
barok müzik topluluklarından biri
olan ll Giardino Armonico, 1 985'de
Milane'da kuruldu. Avrupa'nın en
ünlü müzik okullarında e�itim gören
ve otantik enstrümaniarda uzman
olan topluluk üyelerinden birço�u
Nicolaus Harnoncourt, Gustav
Leonhardt, Trevor Pinnock, Jordi
Savall ve Christophe Coin gibi önemli
müzisyenlerle konserler vermektedir.
1 7. ve 1 8. yüzyıl müzi�inde
uzmanlaşan topluluk, program
seçimine göre üç ile yirmialtı arasında
de�işen sayıda müzisyenden
oluşmaktadır. ll Giardino Armonico
Schleswig-Holstein, Flanders,
Ludwigsburg, Montreux-Vevey,
Berlin Bach Tage, Dresden, Lizbon
Capuchos ve Graz Styriarte
festivallerinden düzenli olarak davet
almakta ve dünyanın en önemli
konser salonları arasında yer alan
Concertgebouw Amsterdam, Londra
Wigmore Hall, Zürih Ton halle,
Cenova Victoria, Frankfurt Alte
Oper, Viyana Konzerthaus, Dublin
National Gallery, Oslo Konserthus,
Brüksel Beaux-Arts ve Madrid
Auditorio Nacional'da sık sık konser
vermektedir. 1 996'da ilk Kuzey
Amerika konserini veren topluluk
California'daki Berkeley Early Music
Festivali'nde yer aldı. Vivaldi'nin Dört
Mevsim'ini Japonya ve Malezya'da
yorumladı. 1 997'de ABD ve Kanada
turnesini gerçekleştiren topluluk,
Washington Kongre
Kütüphanesi'nde, Berkeley
Festivali'nde, Los Angeles UCLA ve
Toronto'daki Ford Uygulamalı
Sanatlar Merkezi'nde konserler verdi.
Aynı yıl Viyana Musikverein, Paris
Gaveau ve Berlin Staatsoper Unter
den Linden'de konser verdi. 1 998
Şubat ayında Zürih Tenhalle'de
Cecilia Barteli'yle konser veren
topluluk aynı yıl ltalya'da büyük bir
turne yaptı. 1 998 Salzburg
Festivali'nde L. Conti'nin "ll martirio
•
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Pietro Locatelli ( 1 69 5 - 1 764)
Konçerto Grosso, Mi Bemol Majör Op.7 No.6 "ll Pianto d'Arianna"
Concerro Grosso in

E

Fiat Major, Op.7 No.6 ··ıı Pianro d'Arianna"

• A ndante • A llegro • A dagio • A ndante • A ltegro • Largo
• Largo-A ndante • Grave • A llegro • Largo

Francesco Geminiani ( 1 67 4 - 1 7 62)
Konçerto Grosso, Mi Minör Op.3 No.3 Concerro Grosso in

E

Minor, Op. 3 No.3

• A dagio e staccato • A llegro • A dagio • Allegro

A ntonio Vivaldi
4 Keman, Viyolonsel, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Si Minör
Concerro in B Minor for 4 Violins, Cel lo, Srrings and Basso continuo
(0p. 3 No. lO 1 FIV- 1 0 1 I? V580 1 P 1 48 1 M4 1 5 )
• A llegro •Largo-Larghetto-Largo • A llegro

1 5.6. 1 999, Aya I r i ni Müzesi, 1 9.30

Hagia E i reni

Museum, 7 . 30 pm

di San Lorenzo" oratoryosunun ilk
seslendirilişini gerçekleştirdi. Aynı yıl
Schleswig Festivali'nde çaldı ve
lskandinavya turnesine çıktı. Cecilia
Bartoli, Anna Caterina Antonacci,
Sumi Jo, Lynn Dawson ve Eva Mei
gibi ünlü şancılarla da konserler
veren topluluk, Teldec Classics için
kaydettigi Vivaldi ve 1 8. yüzyıl
bestecilerinin yeraldıgı albümleriyle
"Fondazione Cini" (Venedik),
"Caecilia" (Belçika), "Diapason
d'Or", 'Choc de la Musique" ve
"Grand Prix des Discophiles" gibi
birçok uluslararası ödül aldı.
• With its unmistakable sound and

varied repertoire, Il Giardino Armonico
is one of the most remarkable baroque
ensembles of today. Founded in M ilan
in 1 985 and conducted by Giovanni
Anconini, it brings together a number
of musicians specialised on period
instrumencs who have graduated from
Europe's leadi ng schools of music.
Several of i ts members are also
appearing in concert with such
eminem artists as Harnoncourt,
Leonhardt, Pinnock, Savall and Coin.
The ensemble's repertoire is
concentrated mainly on 1 7th and 1 8th
century music and the number of
musicians varies from three to twenty
six depending on the programme. The
ensemble is regularly invited to
Schleswig-Holstein, Flanders,
Ludwigsburg, Moncreux-Vevey, Berlin
Bach Tage, Dresden, Lisbon Capuchos
and Graz Styriarte Festivals and has
performed in the most important
concert halis such as Concertgebouw in
Amsterdam, Wigmore Hall in London,
Tonhalle in Zurich, Victoria Hall i n
Geneva, Alte Oper in Frankfurt,
Konzerthaus in Vienna, Dublin
National Gallery, Konserthus in Oslo,
Palais des Beaux-Arts in Brussels and
Auditorio Nacional in Madrid . In 1 996
Il Giardino Armonico made i ts North
America debut appearing to great
acclaim at the Berkeley Early Music
Festival in California and performed
Vivaldi's Four Seasons in ]apan and the
Far East. In 1 997 the ensemble made
its fırsr tour in the USA and Canada,
performing with grear success at the
Library of Congress in Washington,
Berkeley's Festival, UCLA in Los
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Angeles and the Ford Center for the
Performing Arts in Toronto. In the
same year they played at Musikverein
in Vienna, at La Salle Gaveau in Paris
and at Staatsoper Unter den Linden in
Berlin. In February 1 998 the ensemble
played at Tonhalle in Zurich with
Cecilia Bartoli and in April has made a
tour in ltaly. I n June it realised the fırst
representation worldwide of L. Conti's
Oratorio "Il martirio di San Lorenzo" at
Salzburger Festspide and toured in
Scandinavia in September 1 998. The
ensemble has also played with many
acclaimed singers such as Barroli,
Antonacci , Jo, Dawson and Mei . U nder
exclusive contracr to Teldec Classics,
the ir various recordings of works by
Vivaldi and other 1 8th century
compasers have won such prizes as
Fondazione Cini (Venice), Caecilia
(Belgium), Diapason d'Or, Choc de la
Musique and Grand Prix des
Discophiles.

tonda kısa ve agır (Largo) tempodaki
2. Bölüm ise, canlı fınale bir geçiş
görevi görürken, birinci kemanın
ezgisel yorumu ile süslenir . . . 3/S'Iik
ölçüdeki onaltılık notalarla inip-çıkan,
trillerle desteklenen neşeli (AIIegro)
tempodaki 3. Bölüm bir dans havasını
yansıtır ve genellikle günümüz
konserlerinin başında yer alan bir
uvertür biçimindeki Sinfonia'yı sona
erdirir (Süre 6')

Vivaldi: Viola d'Amore Konçertosu

Venedik'teki ünlü kız yetimevi,
Ospedale della Pieta'nın orkestrası
her zaman, alışılmamış çalgıları da
sunmasıyla tan ınmıştı: ltalya'nın büyük
kısmında tanınmayan ve egzotik
olarak tanımlanan chalumeau (kamış
agızlıklı boru), 1 7. yüzyılda ondan
gelişen klarnet, mandolin, psalterium
(kanun benzeri bir çalgı), viola
all'inglese (Ingiliz viyolası, ya da violet)
ve viola d'amore (Aşk viyolası) gibi bu
�------�
çalgılar, Pieta'daki dini törenlerde
Vivaldi: Sinfonia, Sol Majör
�------� zaman zaman yer alıyordu. Kızlardan
Vivaldi'nin birinci keman, ikinci
oluşan ve dinleyicilerin genellikle
keman, viyola, viyolonselden oluşan
göremedigi orkestradan duyulan bu
dört partili yaylı çalgılar ve sürekli bas çalgıların tuhaf sesleri onları
(basso continuo) için yazdıgı
şaşırtıyor, sevimli bir süpriz oluyordu.
Konçerto ve Sinfonia'ların sayısı
Pieta orkestrasında viola d'amore adlı
altmışı bulur. Bunlarda yine kemana,
çalgının 1 7 1 6' dan beri yer aldıgı
zaman zaman güç görevler veren,
sanılıyor: Çünkü o yıl bu çalgı
ancak çok daha uyumlu bir orkestra
Vivaldi'nin Juditha Triumphans
yapısını gözeten Vivaldi'nin bu
Oratoryosu'nda kullanılmış, RV608
eserlerinin çogu Amsterdam'da 1 729- Nisi Dominus adlı Psalm'da, 1 7 1 9'da
30 yıllarında yayınlanmıştır. Bunların
Tito Manlio Operası'nda duyulmuştu.
arasında sayısı yirmiyi bulan
Aslında gamba adlı, dizler arasında
Sinfonia'lar, eski opera uvertürü
çalınan telli çalgının ailesinden gelen
stilindedir ve çogunun da, büyük bir
viola d'amore altı, ya da yedi telli,
olasılıkla dramatik eserler için
sapının içinde de titreşim için yedi ile
bestelendigi sanılmaktadır. Bu
eserlerinden bazıları Concert Sinfonia
(Konçertomsu Sinfonia), bazıları da
Sinfonia da Chiesa (Kilise Sinfoniası)
olarak adlandırılmıştır.
Vivaldi Sol majör tonunda dört tane
Sinfonia yazmıştır. Krallık veliahtı
Prens Federico Cristiano'ya ithaf
edilen ve RV I 49 numarasını taşıyan
Sol Majör Sinfonia'nın 1 . Bölümü,
opera stilindeki Sinfonia'ların o
zamana uygun şekildeki parlak
girişiyle başlar. 4/4'1ük ölçüde ve
oldukça neşeli (AIIegro molto)
tempoda bir opera uvertürü gibi ilgi
çekicidir . . . 3/4'1ük ölçüde, Sol minör

ondört arası teli olan, büyük olmasına
karşın omuzia çene arasına koyularak
çalınan bir 1 7. yüzyıl çalgısıydı.
Ingiltere'den geldigi öne sürülen çalgı,
1 8. yüzyılda Avrupa'ya ulaşmıştı.
Vivaldi'nin bu çalgı için en önemli
besteleri de, günümüzde RV392-397
olarak numaralanan, altı Solo Konçerto
oldu. 1 720'1i yılların sonuna dogru
bestelendigi sanılan bu altı Viola
d'Amore Konçertosu'ndan başka
Vivaldi, bu çalgı için -tarihi
belirlenemeyen- iki korno, iki obua ve
fagotun katılımıyla bir Oda Konçertosu
(RV97) ile 1 740'da lavtayı içeren bir
Ikili Konçerto (RV540) yazmıştır.
Vivaldi'nin, notaları Torino
Kitaplıgı'nda bulunan bu Re Minör
Viola d'Amore Konçertosu'nu da
-digerleri gibi- her biri için bir Duka
altını almak ve her ay bir konçerto
teslim etmek üzere 1 723'de yaptıgı
bir anlaşma sonucu hazırladıgı
sanılmaktadır. Artık Pieta'nın
yöneticiliginden ayrılmış olmasına
karşın Vivaldi, bu konçertolardan
RV393 numaralısının başına
yerleştirdigi yazı ile de eseri kimin
yorumlayacagını belirlemiştir.
"Concerto per -con- viola d'AMore
(Viola d'AMore için -tarafından
Konçerto) başligında büyük harflerle
vurgulanan A ve M harfleri, Pieta'nın
olaganüstü çalgı virtüozu Anna
Maria'nın isminin başharfleriydi ve
Anna Maria, 1 730'1u yıllarda yazılan
bir şiirden anlaşıldıgı gibi de, pekçok
telli çalgıyı ve tabii viola d'amore'yi
ustaca çalıyordu. O yıllarda viola
d'amore'nin yayla çalınan altı teli, içteki titreşim telleri de- bestenin asıl
tonalitesine göre (eger Re minör ise,
Re-La-tiz Re-Fa-tiz La-daha tiz Re
seslerine) akord ediliyordu. Ve bu
akor tarzı "Accordatura della viola"
başlıgıyla belirtiliyordu.
Vivaldi solo keman konçertolarında
kullandıgı prensipleri bu Konçerto'da
da degerlendirmiş, form ve stil
yönünde·n aynı şekilde işlemiştir.
Alışılmış hızlı-agır-hızlı şekilde üç
bölümlü Viola d'Amore
Konçertosu'nun 1 . Bölümü 4/4'1ük
ölçüde, neşeli (AIIegro) tempodadır ve
tutti ile girişte sekizlik canlı notalarla
tema belirlenir . . . 2. Bölüm 3/4'1ük
ölçüde, agır (Largo) tempoda klavsenin
eşliginde viola d'amore solosu ile
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hafifçe başlar; bu duygulu bölüm
konçertonun en kısa bölümüdür ve
solo çalgının gümüşümsü sesini
yansıtmasına olanak verir . . . 3. Bölüm
yine 3/4'1ük ölçüde, neşeli (AIIegro)
tempoda, forte (güçlü) ve tekrar edilen
motifle başlayarak gelişir. Eserin bu en
canlı bölümü zaman zaman Mevsimler'i
de anımsatır. Vivaldi sonradan bu
konçertolarından üçünü kemana
uygulamış, Re Minör Viola d'Amore
(RV393) Konçertosu da yine aynı
tonda Keman Konçertosu (RV769)
olarak yayınlanmıştır. (Süre l l ')

Vivaldi: Flautino Konçertosu
Vivaldi 1 729-30 yıllarında
Amsterdam'da basılan altı Flüt
Konçertosu (Op. l O) yazmış;
bunlardan ilk dördü aslında flüt
(traversflüt-çaprazflüt) için, son ikisi de
blokflüt için bestelenmiştir. Bunların da
1 728'de Pieta'da görev alan ünlü flütist
lgnazio Siber için yazıldıgı
sanılmaktadır. Vivaldi'nin yirmibir
kadar Flüt Konçertosu'ndan ancak üçü
küçük blokflüt, flageolet, sopranino
blokflüt ve diskant blokflüt adlarıyla da
anılan flautino için bestelenmiştir.
Ancak, bu programda dinleyeceginiz
Flautino Konçertosu, Fransız Jean
Cassignol tarafından RV3 1 2 numaralı
Sol Majör Keman Konçertosu'ndan
uygulanmış, bazı yerleri degiştirilerek
tekrar kurulmuştur.
Yine Vivaldi'ye özgü hızlı-agır-hızlı
konçerto şemasına göre düzenlenen
eserin her üç bölümü de forte (güçlü)
olarak başlar. Flautino'nun tiz ve
neşeli sesinin kolaylıkla sivrilebildigi
eserin 1 . Bölümü, 4/4'1ük ölçüde ve
çok neşeli (AIIegro molto) tempoda,
onaltılık notaların canlı koşmasıyla
başlar . . . 2. Bölüm 3/4'1ük ölçüde,
agırca (Larghetto) tempoda, iki
akordan sonra solo çalgının bu kez
d uygulu sesini duyurur . . . 3. Bölüm
2/4'1ük ölçüde, neşeli (AIIegro)
tempoda, canlı onaltılık notalarla
dengeli gelişen bir finaldir. (Süre 9')

Locatelli: Konçerto Grosso
ltalya'nın Bergamo kentinde dogan,
1 729'da Amsterdam'a yerleşen
Pietro Antonio Locatelli çagının en
büyük keman virtüozlarından biri

olarak anılmıştır. Roma'da
Arcangelo Coreili'nin ögrencisi
olarak yetişen, Amsterdam'da ünlü
Barok besteci lerin eserlerinin
bası mıyla ün kazanan Le Cene
yayınevi nde düzeltmen ve danışman
olarak da çalışan Locatelli, 1 2
Konçerto Grosso (Op. l ), 1 2 Flüt
Konçertosu (Op.2), özellikle
Paganini'yi etkileyen L'Arte Violino
(Keman Sanatı) adlı 1 2 Konçerto
(Op.3) ve 24 Kapris, 6 Introduction
ve 6 Konçerto (Op.4), 6 Trio Sonat
(Op.S) ve 1 2 Keman Sonatı (Op.6)
bestelemiştir.
Locatelli'nin Op.7 olarak yazdıgı altı
Concerto Grosso ise, ögretmeni
Coreili'nin stilinde besteledigi Op. l
Concerto Grosso'lardan biraz daha
farklıdır. 1 74 1 'de Leiden'de "6
Concerti" adıyla yayınlanan bu
eserlerde de Locatelli, orkestranın
solist çalgılar grubuna -Concertino'yabir ya da iki viyola eklemiştir. Onun
bu dizi içinde yeralan No.6, Mi Bemol
Majör Konçerto'su resitatif bölümü
de içerir; böylece Locatelli, tıpkı
Francesco Antonio Bonporti'nin
( 1 672- 1 748) konçertolarına benzeyen
bir yazı stili öngörmüş, ll Pianto
d'Arianna (Arianna'nın matemi) adını
verdigi ve on küçük bölümden oluşan
bu Konçerto'daki agır bölümleri, acıyı
ve gözyaşlarını yansıtan resitatifler
olarak işlemiştir.
Locatelli'nin opera dünyasına bir
saygısı olarak, ancak bu saygıyı insan
sesiyle degil de, saf enstrümental
müzikle yansıtmayı düşünerek ünlü
ltalyan besteci Monteverdi'nin
1 608'de yazdıgı Arianna Operası'nı
andıgı müzikte keman, resitatifin tipik
vokal formunda kullanılmıştır.
Buradaki resitatif keman partisi
heyecanlı oldugu kadar, tuttilerdeki
dramatik kreşendolarda, ya da tüm
orkestrada duyulan tutkuyla yüklü
armonilere baglantılarda da
işlenmiştir. Bir duygu labirentini
andıran bu müzikte, yine kesin
kontrpuan kuralları unutulmamış,
derin insancıl hisleri anlatıma yardımcı
olmuştur. Bir ya da iki dakikalık, kısa
on bölümden oluşan eserin çogu
kısmı agır, hüzünlü tempodadır.
Ancak yine de, aralarda bir anlık
süreler bırakılarak çalınan ve tümü
tek bir bütün halinde ve agırca-çabuk-

agır gibi kontrastiarı içeren
Konçerto'nun çekiciligi böylece
arttırılır. (Süre I S')

Geminiani:
Konçerto G rosso Op.3 No:3
Bugün, çagdaşları Bach, Haendel ve
Vivaldi yanında biraz gölgede kalan
Geminiani, yaşadıgı günlerde tüm
Avrupa'da hem besteci, hem de
virtüoz olarak saygı gören çok az
besteciden biriydi. Önce ünlü bir
keman virtüozu olarak tanınan
Francesco Geminiani Lucca'da
dogmuş, Roma'da Coreili ve A.
Scarlatti'den ders almıştır. I l l i 'de
Napeli'de orkestra şefi olmuş, birçok
dile çevrilen ilk keman metodundan
başka gitar ve sürekli bas için
metodlar yazmıştır. 1 7 1 4'de yerleştigi
Londra'da 1 748'e kadar yaşamış,
1 749-55 arasında Paris'te oturmuş;
1 762'de, bir ögrencisinin çagrısı
üzerine Dublin'e gitmiş ve ölümüne
kadar da orada kalmıştır. Belli bir
mevki sahibi olmadıgından kemanıyla
geçinen, sürekli borç içinde yaşayan
Geminiani, Bach'tan önce yazdıgı Füg
Sanatı adlı eserinin yanısıra Op.2, 24
Keman Sonatı ve Op.3 olarak 1 2
Konçerto Grosso, birçok oda müzigi
de bestelemiştir. Ayrıca ögretmeni
Coreili'nin 1 700'de yazdıgı Op.S, 1 2
Keman Sonatı'nı Konçerto Grosso
stilinde yeniden düzenlemiştir.
Çagdaşlarınca tüm kurallara kesinlikle
uyan bir besteci olarak tanımlanan
Geminiani'nin 1 732 ve 1 733'de solo
partileri yayınlanan Op.2 ve Op.3
Konçerto Grosso'ları zengin bir
kontrpuan işleyişini sergiler. Ancak
Geminiani daha sonra 1 755'de, bu
konçertoların orkestra kadrosunu
daha büyütmüş ve partileri, virtüoz
süslemelerle geliştirerek yeniden
yayınlamıştır. 1 733'de, yaylı çalgılar
dışında iki keman, viyola ve
viyolonselden oluşan solo yaylı
çalgılar kuarteti karşısına, 1 755'de,
diger iki keman ve bası Konçerto
Grosso çalgıianna ekiemiş ve
böylelikle eserde solo çalgılar olan
Konçertino grubuna karşı orkestrayı
güçlendirmiştir. O yıllarda yavaş yavaş
Barok çagdan uzaklaşıp, Galant çaga
yönelen müzik stilinde Geminiani'nin,
-eski tarz yorum özelliklerinin
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kaybolmasını önlemek için- özellikle
süs notalarına, virtüoz süslemelere
önem verdiği ve bunları notalar
üzerinde gösterdiği bilinmektedir.
Yüzyılımızda, 1 935'de, daha sade bir
anlatımı tercih eden uzmanlar bu
Konçerto Grosso'ları ilk versiyonla
yayınlamışlarsa da bugün genellikle
i kinci versiyon yorumlanmaktadır.
Op.3 dizisinde yer alan 1 2 Konçerto
Grosso'nun çoğu eski Kilise Sonatı
(Sonata di Chiesa) stilindedir. Bu
dizinin üçüncüsü olan Mi M inör
Konçerto Grosso'da da ağır bölümler
müzikal üstünlüğü yansıtır. Melodi
zenginliği yanında, zaman zaman
kromatik çizginin ve armonilerin
kullanımı da bu eserde bir süpriz
olarak, kromatik Füg şeklinde izlenir.
Ağır ve seslerin kesintili olarak
çalındığı (Adagio e staccato) başlıklı 1 .
Bölümü, neşeli (AIIegro) tempodaki 2.
Bölüm izler. 3. Bölüm ise yine ağır
(Adagio) tempodadır. 4. Bölüm neşeli
(AIIegro) tempoda ilginç kromatik
çizgilerle gelişir. (Süre 1 O')

Vivaldi: Konçerto, Si M inör
Yine 1 2 Konçerto'dan oluşan Op.3
Estro Armonico (Uyumlu Esin)
dizisinin onuncu eseri olan Si Minör
Konçerto, solo çalgı olarak dört
keman ve viyolonseli içerir. Bach'ın
ilgisini çekerek, bir ses aşağı aktarıp
la minör tonda, dört klavsen ve yaylı
çalgılara uyguladığı konçerto
(BWV 1 065) için ünlü müzikolog
Alfred Einstein şöyle yazar: "Yeni ses
evreninin arayışı yolunda en ilgi çekici
aşamalardan biri olarak, eski klasik
stilin zirvesine ulaşarak bugün bile
bizleri heyecanlandırmaktadır".
4/4'1ük ölçüdeki, neşeli (AIIegro)
tempodaki 1 . Bölüm, birinci ve ikinci
kemanla başlar; onlara tuttide üçüncü
ve dördüncü kemanlar da katılır.
Karşılıklı diyalog ve tremololarla
forte-piano nüanslarla süren bölüm,
parlak bir şekilde sona erer . . . 3/4'1ük
ölçüdeki, ağır (Largo) tempodaki 2.
Bölüm largo-larghetto-largo
şeklinde üç bölmeye ayrılır. Ağır giriş
ilk Largo'dan sonraki daha hızlı
larghetto'da, viyola ve basların uzun
tuttukları notalar üzerine, herhangi
bir melodik cümle olmaksızın, dört
solo keman da ayrı biçimde arpejler

geliştirir. O devrin dinleyicileri için
alışılmamış olan bu stil, bugün öncü
müzik olarak değerlendirilebilirdi. Bu
bölüm, üç ölçü süren çok kısa bir
largo ile, çok hafif (pianissimo)
şeklide söner . . . 6/S'Iik ölçüdeki,
neşeli (AIIegro) tempodaki 3. Bölüm
parlak bir dans havasındadır. Bu
finalde dört kemana da eş görevler
düşer. Soru-cevap şeklinde gelişen
bölüm, virtüoz bir gösteri biçiminde
sona erer. (Süre 1 1 ')
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IL G IARD I N O ARM O N ICO
TÜRKiYE i Ş BANKASI
Katkılart icin TOI?KiYE iŞ BANKASI'na teiekkiir ederiz.
\Ve would /ike to thank TVI?KiYE IŞ BANKASI for spansoring thi.r performance.

Yöneten ve çaprazflüt: GIOVANNI ANTON INI, di rector and traversflute

IL G IA R D I N O A R M O N I C O
Biografı için lütfen sayfa 70'e
bakınız.

•

•

For biography please refer to page 7 1 .

MARCO BROLLI, çaprazflüt traversflute
ENRICO ONOFRI, solo keman solo violin
MARCO BIANCHI - STEFANO BARNESCHI - UANA MOSCA DANIELA NUZZOLI - ALBERTO STEVANIN MARIA CRISTINA VASI, kemanlar violins
ALESSANDRO TAMPIERI - GIANNI MARALDI, viyolalar violas
MARCO TESTORI - ELENA RUSSO. viyolonseller eellos

Vivaldi: Sinfonia, Sol M ajör
Bkz. ll Giardino Armonico Konseri:
1 6.6. 1 999, sayfa: 72.

Telemann: Konçerto, Si M inör

Bach'tan dört yaş büyük olan ve
ondan onyedi yıl daha çok yaşayan
VANNI MORETTO, kontrbas doublebass - RICCARDO DONI, klavsen harpsichord
-------.-�-�---..-:-..,...-,..---.,.,..ır.r---i Alman besteci Telemann, oniki
yaşında başından geçenleri şu sözlerle
anlatır: "Müzik düşmanları gruplar
halinde annerne geldiler. E�er müzikle
u�raşmama engel olunmazsa ilerde
dolandırıcı, hilebaz, halkı ayartan biri
olacaktım . . . Söylenenler yapıldı:
Notalarım ve çalgılarım elimden
alınırken, yaşamımın yarısını
kaybetmiş oluyordum". Ça�ında
Bach'tan daha çok tanınan büyük bir
besteci olan Teleman n, henüz dört
yaşındayken rahip olan babası ölünce,
yine bir rahip kızı olan annesi evde
egemen olmuştu. T elemann ise
okuma, yazma ve Latince yanında
keman, flüt ve siter ö�renmiş, küçük
yaşta çaldı�ı parçalarla çevresini
e�lendirmeye başlamıştı. Annesinin
Antonio Vivaldi ( 7 6 78- 1 74 7 )
iste�i üzerine, 1 70 1 'de hukuk ve
Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Sinfonia, Sol Majör
Latince ö�renimine başladıysa da yine
(Veliaht Prens Federico Cristiano için)
müzikten kopmadı. Gönderildi�i
Sinfonia in G Major for Strings and Basso continuo
Helmstedt'ten ayrılarak Leipzig'e
(for The Crown Prince Federico Cristiano)
gitti:
O ça�larda, müzisyenler için
(FXI-40 1 R V / 4 9 1 P5 3 1 M23 7 )
genel kültürden sayılan hukuk
• A llegro mo!to • A ndante • A llegro
ö�renimine devam edecekti. Orada,
Georg Philipp Telemann ( 1 68 1 - 1 767)
kendinden dört yaş küçük, ünlü bir
2 Çaprazflüt, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Si Minör
organist
ile, Haendel ile tanışarak
Concerto in B Minor for 2 Traversflutes, Strings and Basso continuo
kurdu�u dostluk ölümüne kadar
• G rave • Vivace • Do/re • A llegro
sürecekti . . . Bu arada bestecilikteki
Wi/helm Friedemann Bach ( 1 7 I 0- 1 784)
ustalı�ı oda arkadaşı tarafından
Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Sinfonia, Fa Majör (F67)
keşfedilince belediye başkanı ona,
Sinfonia in F Major for Strings and Basso continuo (F67)
Thomas
Kilisesi için müzik yazmasını
A
ndante
•
A
llegro•
Menuetto
l-ll
Vivace
•
•
önerdi. Telemann, Thomas
Ara lntermission
Kilisesi'nin Bach'tan önceki Kantor'u
Johann Kuhnau ile ortak çalışmaya
başladı, ancak dini eserler yanında
opera ve tiyatro müzikleri de yazıyor,
kurdu�u Collegium Musicum adlı
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Wilhelm Friedemann Bach
2 Çapraz-flüt, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Sinfonia, Re Minör (F.65)
S infonia in D M i nor for 2 Traversfluces, Scrings and Basso concinuo (F65)
•

Adagio Allegro
•

Antonio Vivaldi
Keman, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Re Minör "Pisendel için"
Concerco in D M i nor for Violin, Scrings and Basso concinuo "For Pisendel"
(Op. B No. 7 1 FI-28 1 RV242 1 P258 1 M82)
•

A llegro Largo Allegro
•

•

Cari Philipp Emanuel Bach ( 1 7 1 4-1 788)
Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Senfon i, Sol Majör Wtq I 82 No. l
Symphony i n G Major, Wcq l 8 2 No. 1 for Scrings and Basso concinuo
•

Allegro di mo/to Poco adagio Presto
•

•

1 6.6. 1 999, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eireni Museum, 7 . 30 pm

toplulukla halk önünde konserler
düzenledi ve bu arada opera
direktörü de oldu. Böylece halk için
ilk konser düzenleyicisi olan
Telemann, kiliseyi kızdırdı. Kantor
Kuhnau'nun, onu işten çıkarmak için
ugraşmaları sonuçsuz kalmasına
karşın Telemann 1 705'de çagrıldıgı
Sorau kenti (şimdi Polonya'daki Zary)
müzik direktörlügünü kabul etti.
Orada Fransa hayranı kontun
sarayında Lully ve Campra gibi
bestecilerin eserlerini inceleme
olanagını buldu, hatta Polonya halk
müzigiyle ilgilendi.
1 708'de lsveç Kralı XII. Şarl'ın
ordusunun kente yaklaşmasından
sonra buradan ayrılarak, başkemancı
olarak Eisenach'a gitti, orada mutlu
ve verimli yıllar geçirdi; Bach ile
arkadaşlık kurdu ve hatta 1 7 1 4'de,
onun oglu C. Ph. Emanuel'e vaftiz
babalıgı yaptı. Kentin nitelikli
orkestrası için uvertürler,
konçertolar ve oda müzikleri
besteledi. Evlendi, ancak 1 7 1 l 'de eşi
dogum sırasında öldü. 1 7 1 2'de
Frankfurt'tan gelen çagrıyı kabul etti,
kentin müzik direktörü ve Barfüssiger
Kilisesi kapelmaysteri olarak çalıştı;
hem besteci, hem şef olarak ün
kazandı. Hem asillerin, hem de
burjuvazinin destegini alarak
konserler düzenledi. Kantatlar ve
oratoryolar dışında orkestra eserleri
de yazdı ve yorumlattı. Ünü dış
ülkelerde de duyuldu, pekçok müzikçi
onu ziyarete geldi. 1 7 1 4'de tekrar
evlendi, ama dogan sekiz oglan ve iki
kızdan hiçbiri müzikçi olmadı.
Çeşitli yolculuklar yapan, Dresden'de
1 7 1 9'da Vivaldi'nin ögrencisi J. G.
Pisendel ile de tanışan ve onun için
bir keman konçertosu yazan
Telemann sonunda 1 72 1 'de,
yaşamının sonuna kadar kalacagı
Hamburg'a yerleşti. Kentin beş ayrı
kilisesi için müzikler yazdı, tüm kentin
müzik direktörü oldu ve Johanneum
Kilisesi kantorlugunu da üstlendi.
1 722'de Hamburg Operası direktörü
de olan, en ünlü operalarının yanında
pekçok konçerto, oda müzigi ve
orkestra eserlerini, -bazı uzun
yolculukları dışında kırkaltı yıl
yaşadıgı- Hamburg'da yazan
Telemann 86 yaşında aynı kentte
öldü.
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Klasik çagın yolunu açan Telemann'ın
halk kitlelerine hitap edebilmesi,
çagında sevilmesini ve Bach'tan
Haydn'a kadarki zaman içinde bir
otorite olarak sayılmasını da
saglamıştır. Yetenegi ve olaganüstü
çalışkanlıgı ile müzik dünyasının seçkin
kişileri arasında sayılan Telemann, her
türlü çalgı için, lavtayı da unutmadan
eserler bestelemiş; gençliginde çaldıgı
flüte de ayrı bir önem vermiştir.
Ayrıca nota yayınında henüz
emekleme çagında olan Almanya'da,
müzikseverlerin basılı notaya
kavuşmasını kolaylaştıran da o olmuş;
çalgı ve müzik ögrenimi için besteler
yapmış, ülkesinin müzik yaşamını
yüceltmiştir.
Aşırı virtüoz konçertoları
sevmedigini belirten Telemann, bu
türdeki eserlerinde toplu ve uyumlu
müzik yapma kaygısını taşımış,
gençligindeki ciddi Alman kilise
tınılan yerine melodik ltalyan
müzigini örnek almış, -müzigi kendi
kendine ögrenmesine karşın- bunu,
kendi deyimiyle "pastel renkli Fransız
armonisi" ile işleyerek, bir renk
paleti şeklinde bestelemiştir.
Konçertolarında virtüozluga karşın
solo çalgıların tınısal renklerini
gözeten Telemann, yine kendi
deyimiyle "çok kez Fransa kokan"
konçertolar yazmıştır. Solo çalgı için
yazdıgı 47 konçertodan 2 1 'i keman,
1 3'ü flüt içindir. Iki çalgı için 25
konçerto arasında on tanesi kemanı,
digerleri üfleme çalgıları içerir.
Telemann böylece flütü içeren 1 8
konçerto yazmıştır. Bunların bir
kısmı blokflüt, bir kısmı çaprazflüt
içindir; bazan de bu iki çalgıyı birlikte
kullanmıştır. Konçertolarında dört
bölümlü agır-hızlı-agır-hızlı şemasını
uygulayan Telemann'ın iki çaprazflüt
ve yaylı çalgılar için Si Minör
Konçerto'su da bu şekle uygundur.
Agır ve dolgun (Grave), canl ı
(Vivace), tatlı (Dolce), neşeli
(AIIegro) başlıklı bu dört bölümlü
Konçerto'da ilk bölüm törensel bir
Fransız uvertürü havasındadır. Bir
halk dansı benzeri canlı ve oynak 2.
Bölümden sonra, 3. Bölümde iki solo
çalgı, sonoritelerinin güzelligini ispata
çalışır gibidir. Son bölüm ise yine
neşeli ve Galant stilde hızlı bir
fınaldir.

W. F. Bach: Iki Sinfonia
22 Kasım 1 7 1 0'da Weimar'da dogan,
Johann Sebastian Bach'ın büyük oglu
Wilhelm Friedemann Bach müzik
tarihinde "Halle'li Bach" olarak anılır.
Büyük Bach'ın müzik alanında önem
kazanan dört oglunun ilki olan
Wilhelm Friedemann, Cari Philipp
Emanuel'den dört yaş büyüktü. Bach
ailesi daha iyi şartlar için 1 7 1 7'de
Köthen'e yerleşmiş, Baba Bach saray
orkestrası şefi olmuştu. 1 720
Haziran'ında eşi -babası da besteci
olan- Maria Barbara'nın ölümünden
birbuçuk yıl sonra Anna Magdelana ile
evlendi. Patronu Prens Leopold'un da
müzikten hiç hoşlanmayan bir
prensesle ikinci evliligi üzerine
1 723'de Leipzig'de Thomas Kilisesi
kantoru ve müzik direktörü olmayı,
istemeyerek de olsa kabul etti.
Bach'ın ogulları Friedemann, Emanuel
ve 1 7 1 S dogumlu -müzikle hiç ilgisi
olmayan- Gottfried, Thomas Kilisesi
okuluna devam etti. Bach, daha
Köthen'de dokuzyaşında olan
Friedemann ile ilgilenmiş,
lnvention'ları da içeren bir kitapcık
(Kiavierbüchlein für W. Friedemann)
yazmış, kontrpuan ögretmiş, sonra da
Wohltemperiertes Klavier'in 24
Prelüd ve Füg'ünü çalıştırmıştı. O
dönemin tartışmasız en büyük klavye
virtüozu olan Bach, bu dersleri ufak
bir clavichord'ta, sonra büyük bir
klavsen ve sonunda da orgla
gerçekleştirmişti. Bach, Friedemann'ı
en yetenekli oglu olarak görüyor ve
en çok da onu seviyordu. Okuldaki
müzikli dualarda da yeralan
Friedemann'ı, keman ögrenmesi için
Merseburg'a, Tartini'nin ögrencisi
Johann Gottlieb Graun'a dokuz ay
için gönderdi; 1 729'da da, Halle'de,
Venedik ile Londra arasında durak
yapan Haendel'i davet için yolladı. O
yıl okulu bitirmiş olan ve üniversitede
matematik, felsefe ve hukuk
ögrenimine da başlayan Friedemann,
Haendel'den etkilendigi kadar, opera
alanının büyük ustası Johann Adolf
Hasse'nin tesirinde de kaldı: Babasıyla
onu hem Dresden'de ziyaret etmiş,
hem de Hasse ve eşi, ünlü ltalyan
primadonna Faustina Bordoni ile
onlara, Leipzig'e gelmişti.
1 733'de Friedemann Dresden'deki

Sophien Kirche'ye, sınavda iki adayı
geçerek organist atandı; özellikle
dogaçlamalarda çok usta olan 22
yaşındaki Friedemann yılda 75 Taler
alacaktı. Işi pek agır degildi: Haftada
iki-üç ana dua ve birkaç da ufak dua
töreni için çalacaktı. Böylece beste
yapabilecek, parlak saray
temsilierindeki opera ve bale
gösterilerini izleyebilecekti. Bu arada
lavta virtüozu Silvius Weiss, ders
verdigi J.G. Goldberg ve Hasse gibi
çagın ünlü bestecileriyle arkadaşlık
yapacak zamanı da buldu. Saraya
girişini de, babasının da hamisi olan
Kont Kayserlingk saglamış; bu parlak
yaşam Friedemann'ı biraz rahatsız
etmiş, evdeki fakirlige yakın mütevazı
yaşamı, aldıgı 75 Taler'i, Hasse'nin
aldıgı 6000 Taler'lik maaşı ile
karşılaştırır olmuştu. Daha önce
Leipzig'de klavyeli çalgı için ufak
parçalar besteleyen Friedemann,
Dresden'deki 1 3 yılında pekçok
enstrümantal eser yazdı. Yaşadıgı
süre içinde bir türlü yayınlayamadıgı
Iki Klavsen için Konçertosu (F46),
yıllar sonra parlaklıgı ile Brahms'ı
büyüleyecek, onun tarafından Iki
Piyano için Sonat olarak yeniden
müziksevedere tanıtılacaktı.
Friedemann, operanın egemen oldugu
bu katelik kent Dresden'de protestan
organist olarak 1 742'de, daha önemli
bir kilise olan Liebfrauen Kirche'deki
organistligi de başkasına kaptırınca, bir
şans eseri Halle'deki Marktkirche'ye
organist oldu; babası 33 yıl önce aynı
görevi üstlenmek istemiş, ancak başarı
kazanamamıştı. Kendisinden önce
Samuel Scheidt ve Haendel'in
ögretmeni Zachow gibi ünlü
organistlerin çalıştıgı bu kilisede,
Friedemann büyük ün kazandı,
Almanya'nın en iyi orgçusu olarak
kabul edildi. Bu göreve ek olarak
birçok müzik yazdı, orkestralar yönetti
ve diger üç kilisede de sorumluluk
yüklendi. Ancak burada akıldan çok
sofuluga önem veren pietist anlayış
onu rahatsız etti. 1 747'de babasıyla
Berlin'e giderek Musikalische Opfer
(Müzikal Sunu) adlı eserin Prusya Kralı
ll. Friedrich'in huzurundaki yorumunu
izledi ve ortama hayran kaldı. 1 7SO'de,
babası öldükten sonra tekrar Berlin'e
gitti, 25 yaş küçügü Johan n Christian 'ı,
1 738'den beri bu sarayda görevli olan
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kardeşi Emanuel'e teslim etti. Baba
Bach'ın ölümünden sonra onun
notalarının büyük kısmı kendisine
kalmış, 1 75 1 'de -4 1 yaşındaevlendikten sonra da Halle'de mutlu
olmamaya başlamıştı.
1 756'da Yedi Yıl Savaşları başlayınca
Halle "açık şehir" olmuş, geçim
sıkıntısı artmış, Friedemann'ın maaşı
yine yerinde saymıştı. 1 762'de
Darmstadt'tan gelen önemli
kapelmaysterlik önerisini -bilinmeyen
bir nedenle- savsakladı, sonunda 1 2
Mayıs 1 764 günü haber bile vermeden
görevini bıraktı. 1 770'e kadar Halle'de
öğretmenlikle geçindi, eşinin mülkü
satılınca Braunschweig'e yerleşti; org
konserleri vererek, babasının elyazma
notalarını satarak, oraya buraya
başvurarak dolaştı; düzeni bozulmuş
şekilde yaşadı. Sattığı değerli notaların
çoğu kayboldu, günümüze ulaşamadı.
Yakın arkadaşı olan, ilk Bach
biyografısini yazan Johann Nikolaus
Forkel bile ona engel olamadı.
Sonunda 1 774'de Berlin'e gitti, Büyük
Friedrich'in kızkardeşi Prenses Anna
Amalia, Mendelssohn'un büyük halası
Sara Levy gibi ünlü zenginlere ders
verdi; hala Almanya'nın en iyi org
virtüozu olarak saygı gördü, ama adı
bazı yakışıksız olaylara karıştı. Yaşama
küskün, fakir, sağlığı bozuk olarak on
yıl yaşadı. Bir operaya başladıysa da
bitiremedi. Babasının eserlerine kendi,
kendininkilere babasının adını yazmayı
da denedi. Akciğer hastalığından 1
Temmuz 1 784'de öldüğü zaman
arkasında fakir eşiyle bir kızı kaldı;
onlara para temin etmek için de,
ertesi yıl Haendel'in Mesih
Oratoryosu seslendirilecekti . . . J.N.
Forkel, Friedemann hakkında şöyle
yazmıştı: "Wilhelm Friedemann'ı
klavyede dinleyince herşey bana zarif,
ince ve güzel geliyordu. Ama onu
orgta dinleyince beni kutsal bir ürperti
kaplıyordu. Orada herşey sevimli, ama
burada herşey büyük ve muhteşemdi".
Wilhelm Friedemann Bach'ın tüm
eserleri 1 9 1 3'de M. Falck tarafından
Leipzig'te derlenmiş ve "F" harfiyle
numaralanmıştır. Daha sonra da Blume
ve Kast tarafından, düzeltmelerle
tekrar yayınlanmıştır. Org eserleri ise
ünlü organist E. Power Bigs ve G.
Weston tarafından 1 947'de New
York'ta "CW" işaretiyle, katalog

olarak basılmıştır. Ancak eserlerin
çoğunun besteleniş tarihi kesin olarak
bilinmemektedir. Friedemann, kardeşi
Emanuel gibi babasından öğrendiği
stilinde eski ile yeninin uyumunu
gözetmemiştir. Bu nedenle de onun
eserlerinin herbiri ayrı bir gelişmeyi
yansıtır. Onun Falck tarafından F67
olarak numaralanan Dresden'de
bestelendiği sanılan önemli eseri Fa
Majör Sinfonia'sı da, Sinfonia ve
Orkestral Süit tarzları arasında dolaşır
gibidir. Ayrıca iki sesin kaynaşmadan,
ayrı ayrı etkilemesini sergileyen
disonansları nedeniyle de (Die
Dissonanzen) başlığı verilen Sinfonia,
dört bölümlüdür. 1 . Bölüm çok canlı
(Vivace) "Empfındsamer Stil" (Duygu
ağırlıklı stil) örneği olarak bu sürprizli
değişimler sonunda zevkli ve uyumlu
bir hava oluşturur . . . 2. Bölüm ağırca
(Andante) tempoda, olağanüstü bir
Barok stille işlenmiştir . . . 3. Bölüm
neşeli (AIIegro) tempoda !talyan türü,
klasik vurgulamalı, biraz inceltilmiş bir
sonat formunu temel alır . . . 4. Bölüm
ise Haendel'i anımsatan, değişken
(abwechselnde) iki Menuet'ten oluşan
fınaldir.
Friedemann Bach, flüte de özel bir
önem vermiş; iki flüt için Trio
Sonatalar (F47-49) ve Düolar (F54-59),
solo flüt için Sonatalar (F5 1 -53)
yazmıştır. Onun F65 olarak
numaralanan iki çaprazflüt, yaylı
çalgılar ve sürekli bas için Re Minör
Sinfonia'sı ise 1 758'de Prusya Kralı ll.
Friedrich'in ( 1 7 1 2-86) doğum günü
için özel olarak bestelenmiştir. Tarihe
Büyük Friedrich (Friedrich der
Grosse) adıyla geçen ve Quantz'ın
öğrencisi olarak usta bir flütçü oluşu
yanında beste de yapan kral, Yedi Yıl
Savaşları'nda ( 1 756-63) ordugahını
Halle'de kurmuştu. Önce ağır (Adagio)
bir girişle başlayan, bu alışılmadık
yapıdaki Sinfonia, canlı ve neşeli
(AIIegro) tempodaki Füg ile sona erer.

Vivaldi: Konçerto, Re M i nör
Vivaldi'nin "ll Cimento deii'Armonia e
dell'lnventione" (Uyum ve Buluşun
Denenmesi) adlı 1 2 Keman
Konçertosu dizisi yine Amsterdam'da
1 725'de E. Roger tarafından
yayınlanmış ve besteciye büyük ün
kazandırmıştır. lik dört konçertosu

Mevsimler adıyla tanınan dizi, çağın
eleştirmenlerince ciddi olmamakla
suçlanmış, ancak dinleyiciler bu
konçertoları beğenmişti. Vivaldi'nin
daha basılmadan önce eserini
gösterdiği Bohemyalı soylu
Wenzeslaus von Morzin'e ithaf edilen
konçertoların, kontun "virtüoz
orkestrası" için yazıldığı başlıkta
belirtilmiştir.
Altıdan onikiye kadar numaralanan
ve 2. Kitap (Libro Secondo) olarak
yayınlanan konçertolar hem kuruluş.
hem de kapsam yönünden herbiri bir
ad taşıyan ilk altı konçertodan ayrılır.
I kinci kitabın ilk konçertosu, Op.8
No.? Konçerto yine keman, yaylı
çalgı lar ve sürekli bas (basso
continue) görevini üstlenen org, ya
da klavsen için yazılmıştır. Bu kısa
konçertonun, -Op.8 dizisinde isim
taşıyan diğer yedi konçertosu gibibir program açıklaması yoktur.
Ancak bu konçertoda kullanılan
zengin ritornello'lar (orkestral
tekrarlar, nakaratlar) ile oluşan
armonik gerilim yeni bir hava yaratır:
Bunlar bölüm başlarında bir kez
belirdiği için de, kolayca dikkatten
kaçabilir. Bunu izleyen girişler ise
önce oniki ölçüden sekize, sonra da
altı ve dokuzuncu ölçülere uygulanır;
bu arada da hiçbir daralma, ya da
erteleme görülmez.
Ünlü Alman keman virtüozu ve
bestecisi -dokuz ay Vivaldi'den ders
alan ve sonunda onunla arkadaş olanJohann Georg Pisendel'e ( 1 687- 1 755)
ithaf edilen Re Minör Keman
Konçertosu'nun 4/4'1ük ölçüde ve
neşeli (AIIegro) tempodaki
1 . Bölümünden sonraki, 3/4 lük
ölçüde ve ağır (Largo) tempodaki
2. Bölümü ise melankolik yapıdaki
forma uygundur. 3/41ük ölçüdeki ve
neşeli (AIIegro) tempodaki finalde ise
yine gerilim belirir: Kısa gecikmeler,
ve sonsuz yedileme (Septime) orta
aralıklarından oluşan zincirlemeler
soliste güç anlar yaşatır. Ve eser canlı
bir Giga (Gigue) benzeri havada sona
erer. (Süre 8')

C. Ph. E. Bach: Sinfonia
Weimar'da doğan ve babası Johann
Sebastian Bach'tan aldığı müzik
dersleri yanında hukuk öğrenimi de
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yapan Cari Philipp Emanuel Bach daha
çok klavsenist olarak ün kazanmasına
karşın, piyanonun gelişmesi için
çalışmış; Berlin ve Hamburg'ta önemli
görevlerle müzik yaşamını etkilemiş
ve Kuzey Alman stilinin,
"Empfındsamer Stil" (Duygu agırlıklı
stil) ekolünün en büyük temsilcisi
olmuştur. Bach'ın ikinci oglu olan
C. Ph. E. Bach nicelik degil, nitelik
bakımından verdigi eserlerle ön-klasik
çagın en önemli bestecilerindendir.
Piyanoyu ilk kez tam anlamıyla,
mükemmel bir çalgı olarak d ikkate
alan ve bu çalgı için yüzeliiyi aşkın
Sonat dışında Rondo'lar, Fantezi'ler
ve Süit yazan C.Ph. E. Bach, otuz yıl
boyunca Berlin'de Prusya Kralı Büyük
Friedrich'in hizmetinde bulunmuş,
ona flütte sık sık eşlik etmiştir.
Goldberg'in hamisi Kont Kayserlingk
ile de türlü Avrupa ülkelerine
yolculuk yapan C. Ph. E. Bach, Yedi
Yıl Savaşları'ndan sonra Büyük
Friedrich'in sarayından ayrılmış ve
hayranı oldugu Telemann'ın
ölümünden sonra, 1 768'de
Hamburg'ta onun kilise müzik
direktörlügü görevini ölümüne kadar
üstlenmiştir.
Aslında sonat formunu uygulayan ve
böylece büyük senfonik eserler için
temel kuralı ortaya koyan C. Ph. E.
Bach, Mannheim'lı Stamitz'in yeni
orkestra dilini bulması, Viyanalı
bestecilerin katı form kurallarına
folklorik unsurları katması, iki
bölümlü Fransız Uvertürü stili ve tek
bölümlü ltalyan opera uvertürü olan
Sinfonia'nın gelişerek sonunda
Haydn'da çiçek açacak senfoni stilinin
dogmasına neden olan müzikçilerin
başında yer alır. Tam da Barok çagdan
klasik çaga geçiş döneminde olan C.
Ph. E. Bach, babasının katı kontrpuan
kurallarından daha özgür, duygulu,
melodik unsurlara yönelmiş; melodiyi
tematik olarak işleyerek Haydn ve
Mozart'ı etkilemiştir. Sayısı 875'i
bulan besteleri arasında pekçok oda
müzigi ve solo klavsen eserleri
yanında klavsen, flüt, org, viyolonsel
konçertolarında babasının aksine,
hızlı-agır-hızlı şemasını kullanan
besteci ilk dört senfonisinden
sonrakilerde de Kuzey Alman stiline
yönelmiştir.
Eserleri, Belçikalı müzik yazarı Alfred

Wotquenne ( 1 867- 1 939) tarafından
Wq olarak, Amerikalı müzikolog
Eugene Helm ( 1 928- ) tarafından ise
H harfiyle numaralanan C. Ph. E.
Bach, yirmibir kadar senfoni
bestelemiştir. 1 773'e kadar sekiz
senfonisini Sinfonia olarak adlandıran,
sonrakileri ise Senfoni başlıgıyla
degeriendiren C. Ph. E. Bach,
bunlarda üç bölümlü şemayı
uygulamıştır. Bu eserlerden H657, ya
da Wq 1 82 olarak numaralanan Sol
Majör Senfoni, Berlin'de elçilik de
yapmış olan müzik meseni Baron van
Swieten'in ( 1 73 3- 1 803) siparişi
üzerine 1 773'de yazılan altı senfoninin
birincisidir. C.P.E. Bach'ın stili bu
Senfoni'de de izlenebilir: Bol miktarda
enerjik tuttiler, degişik kontrastil hava
yaratılışı, şaşırtıcı tonalite degişimleri
(modülasyonlar) ve yumuşatılmış
bitişler Hamburg Senfonileri olarak
adlandırılan bu senfonilerin ortak
karakteridir. H ızlı-agır-hızlı şemasına
yine uygun olarak üç bölümlü bu
senfonilerde tempolar tam tamına
mizaç degişikliklerini yansıtır: Hatta
1 78 1 'de keman ögretmeni G. Simon
Löhlein bu tempoları şöyle
tanımlamıştı: Vivace ve Allegro ılımlı
bir neşeyi; Allegro di molto, Allegro
assai ve Presto daha çok neşeyi;
Prestissimo zaptedilemeyen bir
neşeyi; Allegro furioso çılgınca bir
neşeyi yansıtır. Agır tempolardan
Andante, Andantine ve Larghetto
sükunet ve kaderine razı olmayı
belirtir. Mesto, Adagio, Largo, Lento
ve Grave ise acı çekmekle aynı
anlamdadır. Ancak bu ruh halleri
içindeki türlü nüanslar o kadar
fazladır ki, hemen hemen notaları
örtecek kadar yer kaplar . . .
Sol Majör 1 . Senfoni'de, 1 . Bölümün
Allegro di molto (çok neşeli)
tempodaki girişi hemen, yaylı çalgılar
için yazılmış çok virtüoz bir müzikle
başlar: Akorlarla kesilen, aşırı hızlı
gamlarla, daha ilk sekiz ölçüde
pianissimo'dan (çok hafiften)
fortissimo'ya (çok güçlüye) büyüyen
bir dinamizm ile, sessizlikten
umulmayan bir şiddete ulaşan
alışılmamış kadanslarla beklenmeyen
bir hava yaratılır. Üfleme çalgıların
yoklugu ise, bas eşligini yapan
klavsenin usta varyasyonları ile
giderilir. Klavsenin partisi de türlü
"

talimatlada bezenmiştir. Armoninin
hafıfledigi yerlerde klavsen de susar
ve oluşan sessizlik anlarıyla
(pause'lerle) müzigin dramatik etkisi
arttırılır. (Mozart da kızkardeşine
mektubunda, Baron Van Swieten'in
koleksiyonundaki eserlerin bir küçük
hazine oldugunu belirtir). Bu
koleksiyendaki senfonilerin ilkinin
diger bölümleri de türlü nüanslarla
işlenir: Poco adagio (çok acı çekerek
- çok agır) başlıklı 2. Bölümde de
melodi sanki geliştirilmez de, acı
çekmege bırakılır. Her bölümü,
sonunda bir kadansla öteki bölüme
geçen Senfoni'nin 3. Bölümü, Presto
(çok hızlı=çok neşeli) tempoda yine
virtüoz bir anlatımla sergilenir.
(Süre 1 2')
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Georg Friedrich Haende/ ( 1 685 - 1 759)
Trompet ve Org için Süit, Re Majör Suire i n D Major for rrumper and organ (Hv34 1 )
• Uvertür 1 Overtitre Allegro (Gigue) • Aire ( Menuetto)
• Marj 1 March Marı 1 March ( Bourrie)
•

•

]ohann Sebastian Bach ( 1 685 - 1 750)
Solo Org için Toccata (Praeludium) ve Füg, Fa Majör (BWY540)
Toccara (Praeludium) and Fugue i n F Major for solo organ (BWV540)

Georges Delerue ( 1 926-1 992)
Trompet ve Org için Sonat Sonara for rrumper and organ
• Poco maestoso Allegro A ndante
•

•

Anonim Anonymous
"Çamdan sakız akıyor" Türküsü üzerine Düzenleme
Arrangemenr of rhe Turkish Folk Song "Resin flows from the pine"
(Düzenleyen

Arranged by

Erden Bilgen)

Ara I nrermission

Richard Mudge ( 1 7 1 8-1 763)
Trompet ve Org için Konçerto No. l , Re Majör
Concerro No. l i n D Major for crumper and organ

Vivace-Allegro - Larghetto - A ndante

•

Franz Liszt ( 1 8 1 1 - 1 886)
B-A-C-H üzerine Prelüd ve Füg Prelude and Fugue on B-A-C-H
Georg Philip Telemann ( 1 6 1 8- 1 767)
Trompet ve Org için Konçerto No.3, Re Majör
Concerro No. 3 in D Major for rrumper and organ
•

Müzige babası Selim Bilgen ve
Cemal Cimcoz'la başlayan Erden
Bilgen, 1 964'den itibaren lzmir
Devlet Konservatuvarı'nda Hermann
Neuling, Hans Nicolai ve Jean Claude
Bayeaux ile çalıştı. 1 97 1 -78 arasında
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni
Orkestrası'nda görev aldı. Birçok
radyo ve televizyon programı yaptı.
1 978'de gittigi Almanya'da Essen
Senfoni Orkestrası, Almanya Çagdaş
M üzik Grubu "Avance" ve Güneybatı
Almanya Bakır Üfleme Çalgılar
Toplulugu'nda birinci trompetçi
olarak çalıştı; çeşitli müzik okullarında
ders verdi. 1 98 1 'den itibaren solo
kariyerine başladı ve Almanya.
Avusturya, Portekiz, Mısır, ltalya,
Ingiltere, Ispanya, Belçika, Fransa,
Monaco, lsveç, Avustralya, Yeni
Zelanda, Kanada, Meksika, ABD ve
Hawaii'de konserler verdi. 1 989-9 1
arasında Bilkent Üniversitesi Müzik
Fakültesi'nde ders veren Bilgen,
1 99 1 'de Kültür Bakanlıgı Güzel
Sanatlar Genel Müdürlügü tarafından
"Solist Sanatçı" kadrosuna alındı.
Besteci Nejat Başegmezler'in
kendisine adadıgı solo trompet,
piyano ve yaylı çalgılar orkestrası için
eserini ilk kez 1 994'de Gürer Aykal
ve CSO ile seslendirdi. 1 995
Uluslararası Houston Festivali'ne
Türk makamlarından oluşan üç
bestesi ve modern türkü
düzenlemeleriyle katıldı. Erden Bilgen
trompet için yazılmış birçok eserin
CD kaydını da gerçekleştirdi.
•

I S T A N B U L

Adagio • Allegro • Grave Allegro
•

20.6. 1 999, Sent Antuan Kilisesi, 1 6.00 Sainr Anrhony's Church, 4.00 p m

• Erden Bi lgen srarred his srudies

wirh his farher Selim Bilgen and wirh
Cemal Cimcoz. He enrered the İ zmir
Srate Conservatoire in 1 964, where he
srudied with Hermann Neuling, Hans
Nicolai and Jean Claude Bayeaux. He
was a member of the Presidenrial
Symphony ürehescra between 1 97 1
and 1 978. He has made many TV and
radio programmes. In 1 978, he wem ro
Germany where he played fırst rrumpet
with the Essen Symphony Orchestra,
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rhe German coııremporary music group
Avance and rhe Sourhwesr Germany
Brass Ensemble, and raughr in various
music schools. In 1 98 1 , he srarred his
solo career and has given concerrs in
Germany, Ausrria, Porrugal, Egypr,
Iraly, England, Spain, Belgium, France,
Monaco, Sweden, Ausrralia, New
Zealand, Canada, Mexico, rhe USA and
Hawaii. From 1 989 ro 1 99 1 he was on
rhe reaching sraff of rhe Bilkenr
Universiry Music Faculry and in 1 99 1
he was given rhe rirle of Sol o Arrisr by
rhe M inistry of Culrure. The composer
Nejar Başeğmezler dedicared ro him his
work for sola rrumper, piano and
srrings which was fı rsr performed in
1 994 by him and rhe Presidenrial
Symphony Orchesrra under Gürer
Aykal. He parricipared in rhe 1 995
Inrernarional Housron Fesrival wirh his
rhree composirions on Turkish modes
and arrangemenrs of conremporary
folksongs. He has alsa recorded many
works for rrumper on CD.

PAOLO C RIVELLARO
Milane'daki Giuseppe Verdi
Konservatuarı'nda org, piyano ve
kompozisyon egitimi alan Paolo
Crivellaro, T. Koopman, L.F.
Tagliavini, M.C. Alain gibi ünlü
sanatçıların master kurslarına katıldı.
Ileri müzik egitimini daha sonra
lsviçre'de Basel'de sürdüren sanatçı,
halen Tempore Organ i, Accademia
Musica Antica Magnano, Civica Scuola
Musica Milan, Thüringische
Orgelakedemie, Ratzeburger
Sommerakademie, Freiburg Org
Akademisi gibi ltalya ve diger
ülkelerdeki önemli müzik okullarında
ltalyan org repertuarı yorumu üzerine
master kursları veriyor. Bugüne kadar
Paris Kış Festivali, Nürnberg
Meistersingerhalle, Stockholm
Stadthus, Uluslararası Londra Yaz
Festivali, Philharmonia Cracow, Roma
Accademia deii'Arcadia, Lahti Org
Festivali, Helsinki Musica Organi,
Uluslararası Sao Paolo (Brezilya)
festivallerinin yanısıra Hamburg, Oslo,
Viyana, Dresden, Rotterdam, Lahey,
Cannes, Brüksel, Bergen, Odense,
Kopenhag, Milano, Floransa, Venedik,
Cenova'dan konser vermesi için
sürekli davetler alan Paolo Crivellaro
•

birçok ulusal v e uluslararası ödüle
sahip. Sanatçı buna ek olarak radyo ve
televizyon kanalları için birçok kayıt
da yaptı. Kültür Bakanlıgı Onursal
Müfettişi ve Piedmont'taki tarihi
orgların korunması ve restorasyonu
komisyonu üyesi olan Crivellaro, org
tarihi üzerine dersler veriyor ve
araştırmaları yönetiyor.
• Paolo Crivellaro srudied ar rhe
Guiseppe Verdi Conservarory of Mi lan
in organ, piano, and composirion. He
arrended masrer-classes by such well
known specialisrs as T. Koopman. L.F.
Tagliavini and M.C. Alain; larer he
furrhered his srudies in Basel. Paolo
Crivellaro regularly holds masrer-classes
canceming rhe inrerprerarion of rhe
I ralian organ reperroire for various
academies in Iraly and abroad: I n
Tempore Organi, Accademia Musica
Anrica Magnano, Civica Scuola Musica
Mi lan, Thüringische Orgelakademie,
Rarzeburger Sommerakademie,
Academie d'Orgue Fribourg ere. He has
been invired ro perform ar rhe Fesrival
d'H iver of Paris, Meisrersingerhalle of
Nürnberg, Srockholm Sradrhus,
Inrernarional Summer Fesrival of
London, Philharmonia Cracow,
Accademia deii'Arcadia of Rome, Lahri
Organ Fesrival, Musica Organi
Helsinki, and rhe Inrernarional Sao
Paolo Fesrival as well as in Hamburg,
Oslo, Vienna, Dresden, Rorrerdam, Den
Haag, Cannes, Brussels, Bergen,
Odense, Copenhagen, Milan, Florence,
Ven ice and Genoa. Paolo Crivellaro has
won prizes and disrincrions in narional
and inrernarional comperirions. I n
addirion h e has made recordings for
narional rad io and TV broadcasrs in
several counrries and same CD' s.

Haendel: Süit
Alman asıllı Haendel'in Londra'ya
1 7 1 2'de yerleştikten sonra 1 7 1 7'de
Thames nehri üzerindeki gezintide
çalınmak üzere yazdıgı müzik, Su
Müzigi olarak anılır. Bestecinin bu
müzigi 1 7 1 5- 1 7 yılları arasında, yaylı
çalgıları da içeren bir üfleme çalgılar
toplulugu için -daha önce yazdıklarını
da katarak- derlediği sanılıyor. Bazı
uzmanlar üç bölüm olarak (No. l Fa
Majör, No.2 Sol Majör, No.3 Re

Majör) bestelenen Süitler'in ilkinin
Chelsea'ya gidiş, ikincisinin yemek için
geziye ara verildiğinde, üçüneünün ise
dönüş için yazıldığını belirtmektedir.
Bu üç süitteki yirmi kadar Barok
stildeki arya ve dansiara Haendel
Ingiliz danslarını da ekiemiş ve
özellikle No.3 Re Majör Süit'te
trompetlere çok önem vermiştir.
Haendel'in, bu programda Trompet ve
Org için düzenlemesini dinleyeceğimiz
Re Majör Süiti de biraz şüphelidir.
Trompet ve yaylı çalgılar için,
Londra'da Wright yayınevince 1 733'de
Water Piece (Su Parçası) adıyla basılan
bu Süiti, Haendel'in mi, yoksa
yayıncının mı düzenlediği
bilinmemektedir: Çünkü "Pendelburg
versiyonu" olarak da tanınan ve
Hallische Haendei-Ausgabe (Halle
kenti Haendel yayını) adıyla yayınlanan
katalogta H HA IV- 1 3 (HV34 1 )
numarasını taşıyan Süit'te hem Su
Müziği'nden, hem de 1 707'de
Venedik'te oynanan Partenope
Operası'ndan bölümler kullanılmıştır.
Tam bir süit biçimine uygun uvertür ile
ritmik danslardan oluşan beş bölümlü
bu süitin üç parçası ufak değişikliklerle
başka eserlerden alınmıştır. Ayrıca o
çağın sürgülü trompet virtüozu John
Sargeant ta -bir ara unutulan ancak
1 790'1ardan sonra yine popüler olan
Haendel'in ünlü Vauxhall bahçelerinde
çalınan müziklerinden düzenlemeler
yapmış ve büyük başarı kazanmıştı . . .
Süitin 1 . Parçası, Re Majör Su M üziği
Süiti'nin giriş müziği olan törensel
havadaki görkemli Uvertür'dür.
2. Parça bir Ingiliz köy dansı olan
çabuk (AIIegro) tempolu Gigue'dir.
3. Parça Aire (Arya) ise, Haendel'in
1 727'de bestelediği "Teselya Kralı
Admeto" Operası'ndan "Se l'arco
avessi" adlı aryadır. Ingiltere'yi ziyaret
eden Alman besteci J. Joachim
Quantz'ın ( 1 697- 1 773) büyük keyifle
izlediği, ancak başrolleri paylaşan iki
ünlü ltalyan şarkıcının taraftarlarının
aşırı alkışiarı nedeniyle gürültüye
giden operadan Menuetto
temposundaki bu aryanın orkestral
düzenlemesidir. 4. Parça Marş,
Haendel'in ilk kez 1 726'da King's
Theatre'da oynanan Scipione
Operası'nın ünlü marşıdır. Bu marş
sonradan -eskiden el bombası atan
askerlerden oluşan- Topçu Alayı'nın
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marşı da olmuştur. 5. Parça ise
Haendel'in 1 730'da Venedikli
Stampiglia'nın librettosu üzerine
yazdıgı, 1 737'de kısalttıgı ve yeni bir
arya ekledigi, kralın sevdigi gibi askeri
müzikleri içeren Partenope
Operası'ndan 2/4'1ük ölçüde, şen
tempolu, Fransız köylü dansı kaynaklı
Bourree'dir. (Süre 1 3')

Bach: Toccata ve Füg
Johann Sebastian Bach'ın kilise
orgçulugu ve müzik yöneticiligi yaptıgı
uzun yıllar boyunca en büyük görevi
de bestelemek, kilise ayinleri için
koro eserleri yanında org eserleri de
yazmaktı ve bunlar tüm org
repertuarının odak noktası sayılır.
Bach'ın org için yazdıgı eserler içinde
Prelüdler (ki bunlar içinde Fantasia ve
bazı Teecata'lar da yer alır), Füg'ler,
Toccata'lar, Sonat'lar, Trio'lar,
Canzona ve Pasterale gibi başlıklar
taşıyan bazı parçalar, onüç kadar solo
Org Konçertosu, ve korallerden
düzenledigi pekçok parça bulunur.
BWV (Bach Eserleri Dizisi) 540
numarayı taşıyan eserin Füg
bölümünün 1 7 1 6 yıllarında
Weimar'da, Toccata formundaki
Prelüd'ün ise Köthen'de yazıldıgı
sanılmaktadır. 438 ölçü süren, 3/8'1ik
ölçüdeki Prelüd, Toccata başlıgını da
taşır. Iki sesli bir kanon ile başlayan
sag el partisinde Fa sesindeki taç
noktası (Point d'orgue-puandorg)
olarak büyük bir pedal monologu
oluşturur. Aynı figürler Do sesinde
tekrarlandıktan sonra asıl kısmı
yansıtan motife ulaştırır. Burada ilk
tema kısa aralıklarla, Re, La ve Sol
seslerinde izlenir. Eserin Füg bölümü
ise 4/4'1ük ölçüde, yine Fa Majör
tonda başlar. 1 70 ölçü süren bu
bölüm Çifte Füg olarak dört sesli
düzenlenmiştir. lik temanın gelişimini
ikinci temanın gelişimi izler ve her iki
temanın birleşmesinden sonra, geniş
tutulmuş bir yükselişle görkemli sona
ulaşılır. (Süre 1 5')

Delerue: Sonat
Roubaix'de dogan Fransız besteci
Georges Delerue piyano, org, oda
müzigi ve armoni derslerinden sonra
Paris Konservatuvarı'nda Henri

Busser, Jean Rivier ve Darius
Milhaud'nun ögrencisi olmuş, 1 949'da
kompozisyon dalında Birincilik
Ödülü'nü, sonra da Roma Ödülü'nü
kazanmış ve 1 992'de Amerika'da
ölmüştür. 1 40 sahne müzigi,
televizyon için müzikler, solo gitar
için Mozaik ( 1 978) ve Grafik ( 1 99 1 ),
üfleme çalgılar beşiisi için Vitrail,
keman-piyano Sonatı ( 1 982), bakır
üfleme çalgılar ve perküsyon için
"Fanfare pour tous le temps" gibi oda
müzikleri, iki opera yazmıştır.
1 970'de Oscar'a aday gösterilen
Anne of the Thousand Days ( 1 969 rejisörü Charles Jarrot) ve Women in
Love ( rejisörü Ken Russel)
filmlerinden başka A Little Romance
( 1 979) ile Agnes of God ( 1 985) gibi
200 kadar film müziginde Malle,
Godard, Truffaut, de Broca, Berri,
Zinnemann, Huston ve Bertolucci gibi
ünlü rejisörlerle de çalışmıştır.
Trompet ve org ikilisine önem veren
Delerue'nün, 1 973'teki Recit et
Choral ve 1 980'deki Sonat isimli
eserleri de bunlar arasındadır:
Trompet ve org için Sonat ilk kez
trompetçi Roger Delmotte ve orgçu
Pierre Cochereau tarafından 8 Şubat
1 980'de Clermont-Ferrant şehrinde
seslendirilmiştir. Tümüyle virtüoz
karakterde yazılmış olan trompet
partisi özgürlük ve gücü sembolize
eder şekildedir. Eser birbirine baglı
olarak çok görkemli (Poco
maestoso), neşeli (AIIegro) ve agırca
(Andante) tempolarda üç bölümden
oluşur. (Süre 9')

Anonim: Çarndan Sakız Akıyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden
kaynaklanan bu türkü, halk
müzigimizin büyük ustalarından
Muzaffer Sarısöze n ( 1 899- 1 963) Özer
Doguş'tan 4/4'1ük ölçüde notaya
alarak derlemiştir. lik kez bestecimiz
Ulvi Cemal Erkin'in 1 936'da bas
bariton ve piyano için çok
seslendirdigi 7 Halk Türküsü adlı dizi
içinde yer alan bu oynak ve şakacı
halk türküsünün sözleri şöyle:
Çarndan sakız akıyor,
Kız nişanlın bakıyor;
Şu yana da dönder sar beni,
Bu yana da dönder sar beni.
Sag yanımda yarem var,

Sol yana dönder beni.
Saçının örgüleri,
Tel tel olmuş akıyor;
Şu yana da dönder, sar beni.

Mudge: Konçerto
Devon'da dogan, 45 yaşında
Bedworth'ta ölen Ingiliz rahip ve
besteci Richard Mudge, müzik
çevrelerinde "Mr. Mudge" olarak
tanınmıştır. Oxford'ta 1 735'te girdigi
Pembroke Koleji'nde ögrenim gören
ve papazlık rütbesini kazandıktan
sonra Birmingham civarında piskopos
vekili olarak çalışmaya başlayan
Mudge, 1 750'1ere kadar pekçok
müzik yayınlanmış, l 756'da
Bedworth'da rektör olmuş,
Haendel'in ve onun librettocusu
Charles Jennens'in dostu olan
Aylesford Kontu himayesinde beste
yapmıştır. 1 770'1erde Oxford Müzik
Dernegi'nce yayınlanan "Fransız
Kornolu Medley Konçertosu" dışında
"Yedi Partili 6 Konçerto"su da yine o
öldükten sonra 1 749'da basılmıştır.
1 760'1ı yıllarda yazıldıgı sanılan bu
konçertolar iki solo keman ve onun
konsertan karşıligını -ripieno'yu
oluşturan yaylı çalgılar için yazılmış,
ancak 1 . Konçerto'ya solo trompet
eklenmiştir. Barok çagın geç
Konçerto Grosso stiline Ingiltere'den
güzel ve degerli bir örnek olan bu
konçertolardan üç tanesi (No. 1 , 4 ve
6) Gerald Finzi tarafından trompet,
yaylı ve üfleme çalgılada sürekli bas
için düzenlenerek, 1 954'de
yayınlanmıştır. Trompet-org
düzenlemesi de yapılan ve Haendel'i
anımsatan No. l Re Majör
Konçerto'nun ilk iki bölümü Vivace
(canlı) ve Allegro (neşeli) ile üçüncü
Larghetto (soylu bir agırlıkta) ve
dördüncü Andante (agırca) bölümleri
birbirine baglı çalınmaktadır.
(Süre 1 3')

Liszt: Prelüd ve Füg
Çagının en büyük piyano
virtüozlarından olan Liszt, Bach'ın
büyüklügünü tam anlamıyla kavrayan
bestecilerin başında gelir. Bach
Dernegi kurmuş ve onun anısına,
isminin harflerinin (B=Si bemol,
A= La, C= Do, H=Si) notaları üzerine
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basit çalgı trompet ile özgürce, geniş
bir saha içinde hareket edebilen eşlik
arasındaki, güçlü olarak vurgulanan
karşıtlıkla, bu kesin konçerto
kavramını Telemann böylece ustalıkla
sergiler. Aslında trompet, iki keman
ve sürekli bas için bestelenen
Konçerto'nun, trompet ve org için
düzenlemesi de yapılmıştır. {Süre 1 O')

1 885'de bu eseri yazmıştır. Füg formu
Liszt'in pek kullanmadıgı bir form
olmasına karşın, müzikal yapısı kolay
anlaşılır biçimde, zarif bir virtüozite
ile besteledigi bu eser, onun piyano
eserleri gibi teknik güçlüklerle
doludur. Temanın bütünüyle egemen
oldugu degişken Prelüd'den sonra,
daha çok fanteziye benzeyen Füg
başlar. Dört sesli bir serim
(exposition) temanın tanınmasını
güçleştirir. Pasajlar, triller ve
kadanslarla yumuşayan eser, bu ilahi
havada sona ulaşır. Liszt'in bu eserinin
iki şekli vardır: Biri org için, digeri ise
piyano için yazılmıştır. (Süre 1 3')

Telemann: Trompet Konçertosu
Konçertolarında hızlı-agır-hızlı olarak
üç bölümü yegleyen Vivaldi'ye
karşı,Telemann genellikle agır-hızlı
agır-hızlı şemasını uygular. Alman
müzigine taze bir hava getiren
Telemann'ın bu Re Majör Trompet
Konçertosu da aynı yapıda,
1 7. yüzyılın çalgı stilinin, Bolognalı
Torelli ve Modenalı Vitali tarafından
geliştirilen konçertoların tarzındadır.
Bu konçertoda agır bölümler Adagio
ve Grave bir Kilise Sonatı biçiminde
ve üç kısımlı yapıda bestelenmiştir. Bu
iki bölüme kontrast olarak iki Allegro
bölüm vardır: lik Allegro, solist
trompetin özel biçimde duyurdugu
motifı birden keserek, tekrar
başlangıca dönüp gelişimi
hazırlamasıyla ilginçleşir. Sondaki
Allegro ise bir Dörtlü Sonat (Sonata a
quatro) biçiminde, füg karakterindedir
ve kontrpuanın sıkı örgüsüyle gelişir.
Ancak oniki notaya hükmedebilen bu
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Şef ve 1 . keman: LUDWIG MÜLLER, conductor and I st violin

]ohann Strauss (Oğul 1 Son) ( 1 82 5 - 7 899)
Yarasa Opereti Uvertürü Overcure Die Fledermaus
]ohann Strauss (Oğul 1 Son)
lm Krapfenwaldl, Op.336 (Fransız Polkası French Polka)
]ohann Strauss (Baba 1 Father) ( 1 804- 7 849)
Cachucha-Galopp, Op.97 (Galop)
]osefStrauss ( 7 82 7 - 1 870)
Delirien-Walzer, Op.2 1 2 (Vals Walcz)
]ohann Strauss (Oğul 1 Son)
Eljen a Magyar, Polka schnell, Op.332 (Hızlı Polka Quick Po1ka)
Ara J ncermission

]ohann Strauss (Oğul 1 Son)
Frühlingsstimmen-Walzer Op.4 1 0 (Vals Wa1cz)
Annenpolka, Op. l l 7
Egyptischer Marsch, Op.335 (Mısır Marşı Egypcian March)
•

•

•

Josef S trauss
Ohne Sorgen, Polka schnell Op.27 1 (Hızlı Polka Quick Po1ka)

]ohann Strauss (Oğul 1 Son)
Wo die Zitronen blüh'n, Walzer Op.364 (Vals Walcz)
]ohann & ]osef Strauss
Pizzicato Polka
]ohann Strauss (Oğul 1 Son)
Under Donner und Blitz, Polka schnell Op.324 (Hızlı Polka Quick Po1ka)
2 1 .6. 1 999, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eireni Museum, 7 . 30 pm

LUDWIG MÜLLER
Ludwig Müller 1 964'de Avusturya
Leeben'de dogdu ve beş yaşında
keman çalmaya başladı. 1 976-78
yılları arasında Graz Üniversitesi'nde
Valery Gradow ve Klaus Eicholz ile,
1 979-89 yılları arasında ise Viyana
Üniversitesi'nde Günter Pichler ve
Ernst Kovacic ile ögrenim gördü,
iftiharla mezun oldu. Ludwig Müller
1 986'dan beri Viyana Oda
Orkestrası'nın ve 1 99 1 'den bu yana
da Cadaques Orkestrası'nın
konzertmaysteridir. Sanatçı Rudolf
Barschai, Philippe Entremont, Adam
Fischer, Heinz Holliger, Sir Neville
Marriner, Lord Yehudi Menuhin,
Kryztof Penderecki, Gennady
Rozdestvenski, Heinrich Schiff, Peter
Schreier, Sandor Vegh gibi ünlü
şeflerle çalışmalar yaptı. Thomas
Hengelbrock ve Jordi Savall ile
otantik stilde konserler verdi.
Konzertmaysteri oldugu her iki
orkestrayla birlikte dünyanın en
önemli konser salonlarında
(Viyana'da Konzerthaus and
Musikverein, Salzburg Mozarteum,
Paris Champs Elysees Tiyatrosu,
Berlin Schauspielhaus, New York
Carnegie Hall, Tokyo Suntory Hall)
konserler verdi ve birçok kayıt yaptı.
1 988'de piyano beşiisi "Arcus
Ensemble Wien"i kurdu ve daha
sonra bu toplulukla Avusturya,
Almanya, Fransa, Ispanya, ltalya,
lsviçre, Polonya, Çekoslovakya, lsrail,
ABD ve Japonya'da konserler verdi.
•
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Topluluk altı konser verdigi 1 993/94
sezonundan bugüne kadar Viyana
Konzerthaus'da düzenli olarak
sahneye çıkmaktadır. Ludwig Müller
Arcus Ensemble Wien'in üyesi,
Viyana Oda Orkestrası ve Viyana
Senfoni'nin Beii'Arte Ensemble'ın
solisti olarak birçok uluslararası
festivalde (Styriate Graz,
Carinthischer Sommer, Bregenz,
Viyana Modern, Prades Casals,
Gstaad Menuhin, Schleswig Holstein
ve Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali) yer aldı. Avusturya
Hartberg'de ve Tokyo'da keman ve
oda müzigi master kursları veren
Ludwig Müller, Viyana Gençlik
Orkestrası ile Ispanya Ulusal Gençlik
Orkestrası'nın OONDE) keman
grubunu çalıştırmakta; 1 998'den bu
yana Viyana Üniversitesi'nde keman
egitimi vermektedir.
• Ludwig Müller was born in 1 964 in

Leoben/ Austeia where he started to play
the violin at the age of fıve. From 1 976
to 1 978 he studied at the university of
Graz with Valery Gradow and Klaus
Eiehholz and from 1 979 to 1 989 at the
University of Vienna wirh Günter
Pichler and Ernsr Kovacic. He
graduated "summa cu m laude" . Sinee
1 986 he has been eoneertmaster of rhe
Vienna Chamber ürehescra and sinee
1 99 1 of the ürehescra de Cadaques as
well. He has worked regularly with
conduetors like Rudolf Barschal,
Philippe Enrremonr, Adam Fischer,
Heinz Holliger, Sir Neville Marriner,
Lord Yehudi Menuhin, Krzysztof
Penderecki, Gennady Rozhdesvensky,
Heinrich Schiff, Peter Sehreier and
Sandar Veigh. He has also performed in
aurhenric style with Thomas
Hengelbrock and Jordi Sa vali. As
soloist and artistic director of both
orchestras he has performed in major
coneert series all over the world
(Konzerthaus and musikverein Vienna,
Mozaneum, Salzburg, Theilere de
Champs Elysees Paris, Schauspielhaus
Berlin, Carnegie Hall New York,
Suntory Hall Tokyo) and has made
many recordings for broadcast and
CDs. In 1 988 he founded the piano
quintet Arcus Ensemble Wien whieh
has given concerts in Austria,
Germany, France, Spai n, ltaly,

Switzerland, Poland, Czeehoslovakia,
Israel, the USA, and ]apan. At the
Konzerthaus Vienna the ensemble had
a series of six eoneerts during the season
1 993/94 and has been appearing
regularly sinee. As member of the
"Areus Ensemble Wien'', the Soloists of
rhe Vienna Chamber ürehescra and the
Beii 'Arte Ensemble of the Vienna
Symphony ürehestea, he has played at
many international musie festivals
(Styriarte Graz, Cari nchiseher Sommer,
Bregenzer Festspiele, Wien Modern,
Casals Festival Prades, Menuhin
Festival Gstaad , Istanbul Festival,
Schleswig Holstein Musik Festival). He
gives annual master-classes for violin
and ehamber musie in
Hartberg/Austria and in Tokyo and
coaehes the violin seetion of the
"Wiener Jeunesse ürehester" and the
National Youth ürehestea of Spain
Oonde). He has been teaehing violin at
the University of Vienna sinee 1 988.

V lYANA ODA O R KESTRASI
V I E N N A C H A M B E R ü R C H ESTRA

Viyana müzik yaşamının
yapıtaşlarından birisi olan Viyana Oda
Orkestrası S 1 yıldır dünyanın en iyi
oda müzigi toplulukları arasında yer
almaktadır. Kuruldugu ilk yıllarda
Franz Litschauer, Heinrich Hollreiser,
Paul Angerer ve Carlo Zecchi'nin
yönetiminde şekillenmeye başlayan
orkestra, 1 976-9 1 yılları arasında
Birinci Şef ve günümüzde de Onursal
Şef olarak görev alan Phillippe
Entremont'un yönetiminde
Avrupa'nın en önemli festivallerinde
konserler verdi, ABD ve Japonya'ya
turneler gerçekleştirdi. Sir Neville
Marriner, Lord Yehudi Menuhin,
Heinz Holliger, Peter Schreier, Adam
Fischer, Heinrich Schiff gibi ünlü
şefler orkestrayı konuk şef olarak
yönetti. Maurice Andre, Paul-BaduraSkoda, Bartoli, Baumann, Berganza,
Brendel, Buchbinder, Casadesus,
Demus, Kremer, Leonskaja, Cho
Liang Lin, Maisenberg, Menuhin,
Repin ve Zehetmair gibi belli başlı
solistler orkestrayla konserler verdi.
1 996-97 sezonunda SO. yılını kutlayan
orkestranın birinci şefligine atanan
Ernst Kovacic'in ( 1 996-98) yanısıra
George Pehlivanian orkestranın
•

Birinci Konuk Şefi oldu.
Gerçekleştirilen başarılı ABD,
Japonya, Avrupa turnelerinin yanısıra
orkestra, Viyana Müzik Festivali'nde
de düzenli olarak konserler verdi.
Önceleri Haydn ve Mozart'ın
eserlerinden oluşan daha küçük
ölçekli bir repertuarı olan topluluk,
günümüzde degişik stilleri içeren
geniş bir repertuara sahiptir. Viyana
Oda Orkestrası halen Viyana
klasikleri üzerinde yogunlaşmış
olmasına ragmen, Viyana okulu ve
çevresindeki çagdaş bestecilerin
eserlerine de yer vermektedir. Stil ve
repertuarındaki esneklik sayesinde
Viyana Modern Festivali'nin
(Viyana'da bestelenen çagdaş
bestelerin sunuldugu festival) sürekli
konugu olan topluluk operalar ve
oratoryolar da seslendirmekte, ayrıca
dünyanın en önemli festivallerinde yer
almaktadır. Viyana'da geleneksel
Pazar Sabahı Konser Serisi,
uluslararası yarışmalarda ödüller almış
olan müzisyenlerle çıkılan turneler
(International Prize Winners Dizisi),
Çocukların Köşesi ve "Sandor Veigh
in Memoriam" konserleri orkestranın
Viyana'daki önemini yansıtır.
Viyana'da çok sayıdaki konserinin
yanısıra orkestra, Kuzey ve Güney
Amerika, tüm Avrupa kentleri ve
Asya'da birçok ülkedeki Oaponya,
Çin, Hong Kong, Hindistan gibi)
turnelerinde Viyana Kenti'nin bir
elçisi olarak görevini de yerine
getirmektedir.
• The Wiener Kammerorchester is a

tandmark of Vienna's musical life.
Since its founding 5 1 years ago, the
arehestea has made its way to become
one of the top ehamber orehesteas of the
world. Franz Litsehauer, Heinrich
Hollreiser, Paul Angerer ve Carlo
Zeeehi led and shaped the arehestea in
i ts early days. The arehestea has
performed at most of rhe European
Festivals and toured in the USA and
]apan under Phillippe Enrremonr who
was ehief co nduetor between 1 97 6 and
1 99 1 and who is stili taday the lifetime
honorary conductor of the orehestea. Sir
Neville Marriner, Lord Yehudi
Menuhin, Heinz Holliger, Peter
Schreier, Adam Fischer and Heinrieh
Schiff are leading conduetors who enjoy
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working with the orchestra. The
orchestra has given concerts with such
world famous soloists as Maurice
Andre, Paul Badura-Skoda, Bartoli,
Baumann, Berganza, Brendel,
Buchbinder, Casadesus, Demus,
Kremer, Leonskaja, Cho Liang Lin,
Maisenberg, Menuhin, Repin and
Zehetmair. The orchestra celebrated its
50th anniversary during the 1 996-97
season and Ernst Kovacic cook the
position of chief conductor for two
years ( 1 996-98); George Pehlivanian
was appointed fırst guest conductor.
The orchestra has coured in the USA,
]apan and Europe and has appeared
regularly at the Vienna Music Festival.
Originally specialising in smaller scale
repertoire (mainly Haydn and Mozart)
the orchestra's activities cover a broad
spectrum of different styles and
requirements nowadays. The Wiener
Kammerorchester stili concentrates on
Viennese Classics, but the orchestra
plays a lot of contemporary music and
compasers of the Viennese School too.
Because of i ts flexibility in style, the
orchestra is regularly a guest at the
"Wien Modern" festival (a yearly
festival of the latest contemporary
compositions in Vienna), performs
operas and oratorios and appears at the
most important festivals of the world.
A traditional Sunday morning concert
series in Vienna, a cycle af concerts
with winners of the most important
international competitions
("International prize winners series"),
the Children's corner and the "Sandor
Veigh in memoriam" concerts reflect
the im portance of the orchestra i n
Vienna.

]ohan n Strauss: "Ogul"
Bu yıl hem baba, hem de ogul Johann
Strauss, ölümlerinin 1 50. ve 1 00.
yıldönümü nedeniyle anılıyor. Viyana
Oda Orkestrası'nın, hepsi de
Viyana'da dogup, orada ölen Strauss
ailesine ayırdıgı bu özel programda
önce iki eserini sunacagı ogul Strauss,
ailenin ilk çocugu olarak 25 Ekim
1 825'te dogdu. Daha altı yaşında 36
ölçülük bir Vals yazan ogul Stauss,
babasının istegi üzerine tüccar olarak
egitiliyordu; kemana el sürmesi
kesinlikle yasaktı; ancak, genel

egitimden sayılan piyanoyu çalmasına
bazan izin veriliyordu. Piyano dersi
vererek keman alan ve annesinin
yardımıyla babasının orkestrasında
başkemancı (primgeiger) olan
Amon'dan bu çalgıyı -zarif bir
görünüm için ayna karşısında
ögrenen ogul Strauss, sonradan kilise
korosu yöneticisi Josef Drexler'in
ögrencisi oldu. Bu arada annesiyle
babası ayrılmış olmasına karşın Baba
Strauss, yine de oglunun müzikle
ilgilenmesine engel olmak için
ugraşıyordu. Ancak 1 9 yaşındaki ogul
Strauss, Belediye'den aldıgı -halka
mahsus yerlerde çalma- izniyle
kurdugu 1 2- 1 5 kişilik orkestrasıyla
Hietzing'deki Oornmayer
Lokantası'nda, I S Ekim 1 844 günü ilk
konserini verdi. Ogul Strauss bu
konserde kendi altı parçasını ve
babasının yeni valslerini seslendirdi;
kendi bestesi Sinngedichte Valsi'ni
(Op. l ) de 1 9 kez tekrar etmek
zorunda kaldı. Artık Viyana'da iki
"Vals Kralı" vardı . . . Babasının
orkestrasında başkemancı olmasına
annesi de karşı çıkınca, ogul Strauss
Josef Lanner'in yerine Viyana
Garnizonu'ndaki 1 . Alayın
kapelmaysteri oldu. Babası ise
2. Alayın orkestra şefi idi. Kentin
büyük meydanlarında babası kırmızı,
kendisi mavi üniforma ile yönetiyor,
Viyana halkı iki orkestrayı aynı
zamanda dinliyordu. Bu süslü
üniforma sayesinde, ogul Strauss
Balkan ülkelerine bir turneye
çıktıgında da Belgrad'da paşa
muamelesi görmüştü . . .
Ogul Strauss 1 848'de Viyana'ya
döndügünde tüm Avrupa'da devrim
olmuş, o da yeni kurulan Ulusal
Muhafızlar'ın kapelmaysterligine
atanmıştı, ancak onun savaşla,

askerlikle hiçbir ilgisi yoktu, ama yine
de Freiheitsklange (Özgürlük sesleri),
Einheits Lieder (Birlik şarkıları) gibi
valsler yazıyor, sık sık Marseillaise'i
çalıyordu. 1 849'da babası ölünce
onun yerine geçti ve bu iki orkestrayı
birleştirdi. Sanki bir kraliyet ailesi
gibi, üç oguldan -Johann, Josef ve
Eduard Strauss'tan- en büyügü olan
Johann krallık tahtına çıkıyor, Vals
Dünyası'nı yönetmeye başlıyordu.
Zaten o yıllarda Viyana'da iki
hükümdarıo yaşadıgı belirtiliyordu: 1.
Franz Josef ve Johan n Strauss .. Ancak
birincisi yalnız Avusturya
lmparatorlugu'nu yönettigi halde,
ikincisinin hükmü tüm dünyada
geçiyordu. Genç, zarif, şık, kendinden
emin, biraz kadınsı güzellikteki yüz
hatlarıyla Viyanalı kadınlar üzerinde
de etkileyici bir egemenlik kuran
Strauss'un valsleri tüm dünyada
çalınıyor, o da neşesi ve hızlı
yaşamıyla sanki Viyana'nın kendine
özgü dünyasını yansıtıyordu. O
günlerin bir gazete haberine göre,
"Vals tiranı Strauss, keman yayını en
hafif oynatışında bile, kadın ve
erkekler çılgınca dansa
başlıyorlar" dı . . .
Kendi hiç dansetmeyen Strauss,
1 856-86 yılları arasında orkestrasıyla
tüm Avrupa ve Rusya'da konserler
verdi, Ingiltere'ye bir defa 1 837'de
gitti. 1 872'de ailesinin yol masrafı
dışında, 1 00.000 Dolar karşılıgı
Amerika'da 20.000 şarkıcı ve 1 0.000
çalgıcıdan oluşan dev toplulukları,
hizmetine verilen 1 00 yardımcı şefi e
yönetti. 1 863-70 arasında Viyana
Saray Baloları'nın müzik yöneticiligini
yapan, sonra da kendini sadece
bestelerine adayabilmek için bu
görevi küçük kardeşi Eduard'a
bırakan Johann Strauss 1 6 operet, bir
komik opera, bir bale müzigi ve vals,
polka, galop, kadril, marş, mazurka
gibi 479 dans besteledi.
3 Haziran 1 899 gecesi -yani
günümüzden 1 00 yıl önce Viyana'da
ölen Johan n Strauss "Ogul", sahne
eserleri yanında, çagının dans
müzigini, Vals'i asilleştirmiş, Paul
Bechert'in deyimiyle, daha da
geliştirilemeyecek bir düzeye
ulaştırmıştı. Strauss'un eşine ait bir
yelpazenin üzerine Mavi Tuna
Valsi'nin bir kaç mezürünü yazan ve
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üzerine de "Ne yazık ki, benim
bestem degil'' diye ekleyen Brahms,
hepsi de piyano için yayınianmasına
karşın, yorumdaki olaganüstü güzel
enstrümantasyona hayran kalmış,
büyük besteci Strauss'un valslerini
kompozisyon ögrencilerine ders
olarak okutmuştu. Bir eleştirmenin
dedigi gibi "insanlık için 1 00.000
doktordan daha çok iyilik yaptı"gı
belirtilen, Avusturya'nın iki
hükümdanndan biri, Johan n Strauss
1 899 yılı baharında üşütmüş ve
Haziran ayında zatürreden ölmüştü.
Digeri, lmparator 1. Franz Josef 1 9 1 6
yılına kadar hüküm sürdü, ancak o da,
3 Haziran 1 899 gecesindeki büyük
sarsıntının, eski ve görkemli
Avusturya'yı nasıl şiddetle titrettigini
hissetmiş olmalı . . .
Yarasa Uvertürü

lik kez 5 Nisan 1 874'de başkentin
ünlü tiyatrosu Theater an der
Wien'de temsil edilen Yarasa (Die
Fledermaus) Opereti ise onun bu
alandaki üçüncü eseridir. Bugün bile
tazeliginden birşey kaybetmeyen bu
üç perdelik komik müzikli oyun,
"Viyana menşeli en iyi operet" olarak
tanımlanır. Offenbach'ın librettolarını
yazan Meilhac ve Halevy'nin bir
Alman müzikli oyunundan vodvil
olarak Paris için adapte ettikleri konu,
Cari Haffner ve Richard Genee
tarafından tekrar Viyana yaşamına
uydurulmuş ve müzigi hazırlayan
Johann Strauss, "Bir aşık gibi kendini
vererek altı haftada, kesin olarak 42
gecede partitürü yazmıştı .. " 1 873
sonunda tamamlanan eser, ilk
temsilde ekonomik kriz nedeniyle
pek ilgi görmemişse de, kısa zamanda
tüm dünyaya yayılmış, 1 894'de opera
repertuarına da girmiş, Türkiye'de ilk
kez 1 950'de Ankara'da
sahnelenmiştir.
Yarasa'nın konusu 1 9. yüzyıl sonunda
bir sayfıyede geçer. Eisenstein, bir
hakaret sonucu o gece beş günlük
hapis cezası çekmeye başlayacaktır. 1.
Perde başında karısı Rosalinde aşıgı
şarkıcı Alfred ile gizlice buluşur.
Eisenstein'in arkadaşı Dr. Falke
(Yarasa) ona hapisten vazgeçmesini,
Prens Orlofski'nin evindeki maskeli
baloya gitmelerini önerir. Dr. Falke,
daha önce bir baloda "yarasa"

kılıgında sızmış, Eisenstein kaçınca da
sabah herkesin önünde rezil
olmuştur. Bu nedenle intikam almak
ister ve onu baloya davet ederken
frakını giymesini de saglar. Eve gelen
hapishane müdürü, Resalinde'nin
sevgilisi Alfred'i Eisenstein sanarak
hapse götürür. Bu arada onun
hizmetçisini de, kimligini
farkettirmeden baloya çagırmıştır. ll.
Perdede Eisenstein tanıyamadıgı
hizmetçisi ile baloda beraberken
karısı Rosalinde de maskeli olarak
gelir. Eisenstein bu kez ona kur yapar.
Neşeli baloya hapishane müdürü de,
Dr. Falke'nin çagırısıyla katılmıştır.
Balo sona erer, herkes dagılır. lll.
Perde ise hapishanede geçer. Herkes
hapishanede tekrar bir araya gelir.
Oynanan oyun açıklanır, operet
mutlu sonia biter . . . Operetin
uvertürü ise 4/4'1ük ölçüde başlar ve
ilk ölçüden sona kadar hem Viyana,
hem Paris stilindeki operetin önemli
melodilerini içerir.

Frühli ngstimmen-Walzer

likbahar Sesleri Valsi adlı ünlü vals ise
Johann Strauss'un -ünlü Banker
Anton Strauss'un genç dul eşi- Adele
Strauss ile üçüncü ve son evliligini
yaptıgı yıl, 1 883'de bestelenmiştir.
Yarasa'nın da librettosunu hazırlayan
Richard Genee'nin sözlerini üzerine
ünlü koloratur soprano Bianca
Bianchi için yazılmış olan valsi, Strauss
arkadaşı piyanist Alfred Grünfeld'e
ithaf etmişti. Vals, Theater an der
Wien'deki ilk yorumunda pek
begenilmedi; koloratur sese fazla
önem verildigi, az melodik oldugu
yazıldı. Strauss'un Hamburg'ta
yayınladıgı Vals, 1 886'da Rusya'da
büyük zafer kazandı; liszt onu, bu
valsi dinletmesi için Budapeşte'ye bile
davet etti. Strauss'un valslerini açık
seçik, pedalsız, Mozart stilinde çalan
arkadaşı Grünfeld'e, "Bu vals, sen
çalınca pek de güzel olmuyor" dedigi
de anlatılır.
Annenpolka

lm Krapfenwaldl

Krapfen Ormancıgında adlı hızlı
Fransız Polkası'nı ise Johann Strauss
1 870 de, Paris 'i gördükten sonra
yazmıştır. Aslında bir Çek ulusal dansı
olan 2/4'1ük tempodaki polka, hızlı
Fransız stilinde yorumlanmasına karşı,
yine de ormandaki zarif kuş seslerini
de duyurur. 1 860'1ı yıllar ve
1 870'1erin başı, onun Viyana stilinde
ama dünyaya malolmuş en güzel
valslerini besteledigi yıllardır.
Offenbach'ın Akşam Gazeteleri'ne
karşı 1 864'te Op.279 Morgenblatter
(Sabah Gazeteleri), Op.307 Wiener
Bonbons (Viyana Bonbonları),
Op.3 1 4 An der Schönen, blauen
Donau (Güzel Mavi Tuna), Op.3 1 6
Künstlerleben (Sanatçı Yaşamı),
Op.325 Geschichten aus dem
Wienerwald (Viyana Ormanlarından
Efsaneler), Op.340 Wein, Weib und
Gesang (Şarap, Kadın ve Şarkı),
Op.354 Wiener Blut (Viyanalı kanı)
hep bu yıllarda yazılmıştır. Op.332,
Eljen a Magyar (Çok Yaşa, Macar) adlı
Macar çardaşları stilindeki Polka
Schnell (hızlı polka) 1 869'da, yine
digerleri gibi, piyano partisi olarak
basıldı. Üç dakika kadar süren bu
Macar Polkası da Viyana'da büyük
begeni kazanmıştır.

1 849 Sonbaharından sonra bitmek
bilmeyen bir müzik savaşına giren,
babasının mirası orkestrayla birleşen
Strauss'un 1 850'1i yılları çok yorucu
geçti. Besteliyor, yönetiyor, sayısız
balolarda, Oornmayer Lokantası'nda,
Volksgarten'de, Unger'in Gazinosu'nda
sabahlara kadar çalıyordu. Sonunda,
1 853 yılında bir baygınlık geçirdi ve
ertesi yıl Bad Gastein banyolarında
dinlenmek zorunda kaldı. Hala annesi
ile oturuyor ve onun iznini almadan
da evlenmeyi düşünmüyordu. llerde,
1 859'da Rusya'da -Petersburg'un
sayfıyesi Pawlovsk'ta- Olga adlı kıza
aşık olarak Olga Polka'sını
besteleyecek ve çok daha sonra,
1 883'te evlenerek 1 6 yıl mutlu
yaşayacagı üçüncü eşi için Adele
Valsini yazacaktı. Ancak onun,
1 852'nin yorucu yıllarında yazdıgı yine
bir kadının taşıyan bir Polka daha var:
Op. l l 7, Annen Polka! Yalnız bu
Polka'nın kimin için yazıldıgı belli
degildir . . .
Egyptischer Marsch

Ogul Johan n Strauss, vals kadar
olmasa bile, marş tarzına da önem
vermiş, 40 kadar da marş yazmıştır.
Çogu Avusturya ve hanedanı ile ilgili
olanlar yanında onun Rus, Iran, M ısır,
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lspanyol, Sırb, Alman başlıklarını
taşıyan marşları da var. Bunlardan
Op.335, Egyptischer Marsch (Mısır
Marşı) adını verdiği eserini de ilk
opereti olan lndigo und vierzig
Rauber (lndigo ve 40 Haramiler)
Opereti üzerinde çalışırken,
Viyana'nın saray balolarını
renklendirmek için, Verdi'nin
Aida'sından bir yıl önce, 1 870'de
bestelemiş.
Wo die Zitronen blüh'n

1 862'de evlendiği ilk eşi Jetty
(Henrietta T reffz), oğul Johan n
Strauss'tan dokuz yaş daha büyüktü.
Harikulade sesi olan bu soprano,
Almanya'da birçok operada oynamış,
Mendelssohn ona bazı liedlerini ithaf
etmişti. Londra'da da çok başarı
kazanan jetty, musevi Baron Moritz
Tedesco'ya olan aşkı ve dedikodular
yüzünden kariyerinden vazgeçmiş,
Viyana'da bir şatoda kahyalığa
başlamıştı. Şatodaki bir konserde
onunla karşılaşan Johann Strauss, ilk
bakışta aşık olmuş ve sonunda
evlenmişlerdi. Düğünden sonra anne
Strauss'un onlara büyük bir miktar
para hediye etmesi üzerine -zaten
Johann üzerinde büyük etkisi olan
Jetty, onun kendini tümüyle bestelerine
vermesini, ancak özel günlerde
orkestrasıyla çalmasını istedi. Çok şık
bir viiiaya taşınan evliler için -daha
doğrusu, fakirlikten nefret eden Strauss
için- yeni bir çalışma dönemi
başlıyordu. 1 867'de Avusturya
hükümetinin teklifi üzerine Paris'e
giden ve dünya sergisinde Paris'in
alışılmış ağır valsleri yerine hızlı vals ve
polkalarla dinleyicileri çoşturan besteci
hem eşin in, hem de jacques
Offenbach'ın önerisiyle operet
bestelemeye yöneldi.
Tamamlanamayan iki operetten
sonraki ilk operetleri lndigo ( 1 87 1 ) ve
Roma Karnavalı ( 1 873) pek başarılı
olmadı. Ancak 1 874'teki Yarasa ile
kendini bu alanda kabul ettiren Strauss,
aynı yıl zarif bir vals de besteledi:
Op.364, Wo die Zitronen blüh'n
(Limonların çiçek açtığı yerde) . . .
Unter Donner und Blitz

Oğul johann Strauss Vals Kralı olması
yanında, Polka Kralı olarak da
adlandırılabilir. Çünkü bestelediği vals

sayısına yakın polka da yazmıştır.
1 867'deki Paris konserlerinden sonra
Londra'ya gitmiş, Covent Garden'da
ünlü müzikçilerden oluşan orkestrayı
"iki dizi vals-bir polka" düzeninde,
herkes için müzik (Music for all)
konserlerinde yönetmişti. Orkestrada
ünlü ltalyan kontrbas virtüozu
Giovanni Bottesini'de ( 1 82 1 -89)
bulunuyordu, ama herkes Strauss'a
hayran kalmıştı. Strauss Londra'dan
dönüşünde ünlü polkalarından birini
daha besteledi: 1 868'de yayınlanan
Op.324, Unter Donner und Blitz
(Gökgürültüsü ve Şimşek Altında) adlı
Polka Schnell (hızlı polka) daha çok,
üç dakika fırtına gibi esen, yine 2/4'1ük
ölçüde olan, ancak sıçramaları da
içeren bir Galop dansına benzer.
Strauss burada şiddetli
gökgürültülerini ve ışık saçan
şimşekleri, bir Viyana yaz fırtınasını
yansıtmış gibidir.

johann Strauss: " Baba"
Ölümünün I SO. yılı nedeniyle yine bu
yıl anılan Johan n Strauss "Baba",
1 4 Mart 1 804'te Viyana'da doğdu.
Babası Franz küçük bir birahane
işletiyordu. Bir ciltçiye çırak olarak
verilen -ve o yıllarda "Kara Schani"
olarak adlandırılan- Strauss, sık sık
kaçıyor, müzik dinlemeye ve keman
çalmaya bayılıyordu. Sonunda
çevrenin ve tanıdıkların baskısıyla
keman dersi almasına izin verildi.
Önce Polischansky'den keman
öğrendi, Theater an der Wien
Orkestrası'nın kapelmaysteri lgnaz
von Seyfried ile teori çalıştı. Sonra
Michael Pamer ( 1 782- 1 827) Dans
Orkestrası'nda viyola çaldı. Burada
kendinden üç yaş büyük Josef Lan n er
( 1 80 1 -43) ile tanışınca 1 8 1 9'da onun

dörtlüsüne katıldı ve topluluk,
orkestra şekline gelince i kinci şef
olarak görev aldı ve yeni müzik
gerektiğinde küçük valsler yazdı. Bu
arada l l Temmuz 1 82S'de yine bir
birahane sahibinin kızı olan Maria
Anna Stein ile evlendi. Ekim ayında
oğlu Johan n doğduktan sonra Lanner
Orkestrası'ndan ayrılarak kendi
orkestrasını kurdu. Bu olaya çok
üzülen Lanner, ünlü Ayrılık Valsi'ni
(Trennungswalzer) yazmıştı.
Baba Strauss zamanla Viyana
birahanelerinde tanındı. 1 826'da
Opus numarası taşıyan ilk valslerini
besteledi; müziği beğenilince, ateşli
parlak-oynak valsleriyle Viyanalıları
büyülerneye başladı ve Lanner
Orkestrası'nın en büyük rakibi
olurken, halk arasında bir "Vals
Savaşı"ndan söz edilmeye başlandı.
Strauss'un, Zum Sperl adlı büyük bir
bahçesi olan geniş ve lüks bir
birahanede çalması ününü daha da
arttırdı. Yabancıların da geldiği Zum
Sperl'de, "Strauss ve valsleri diğer
herşeyi gözden düşürüyor" diyen
genç Chopin; "Sihirli kemancı Strauss
Viyana'nın doğuştan olan müzikal
ruhunun dahisi" diyen 1 9 yaşındaki
Wagner; otobiyografisinde Strauss'u
yönetirken anlatan ve "Melodiler
sanki ondan taşıyordu" diye yazan
Masalcı Hans Christian Andersen
onun hayranları arasındaydı. O
yıllarda Strauss -daha önce Lanner'in
de yaptığı gibi- klasik müziğe de önem
verdi: Paganini, Rossini, Herold gibi
bestecilerin önemli eserlerini valse
uyguladı; Beethoven'in Kreutzer
Sonatı'ndan motiflerle valsler
oluşturdu; o zamanlarda ancak saray
mensuplarınca dinlenen ciddi müziği
geniş halk kitlelerine tanıttı.
Cachucha-Galop

Strauss, 1 833'deki başarılı Almanya
turnesinden sonra, 1 834'de Alay
Orkestrası kapelmaysterliğini ve
1 83S'te Viyana Saray Baloları Müzik
Yöneticiliği'ni de üstlendi. 1 837'deki
Paris turnesinde 28 kişilik
orkestrasıyla Karnaval Şenlikleri'nde
Musard ve Dufresne gibi hafif
müzikteki rakiplerini şaşkına çevirdi,
valsleriyle Auber, Cherubini ve
Berlioz gibi ustaları da hayran bıraktı;
Berlioz "Ateş, ritm için zeka ve büyük
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bir duyarlık" diye yazıyordu .. Johann
Strauss bu yolculugun anısı olarak
Op. l 00 Paris Karnavalı Galopu'nu da
besteledi. Aslında sıçrayarak
dansedilen Galop türüne Baba Johan n
Strauss özel bir önem vermiş, bu
ateşli danstan 33 tane yazmıştı. Bu
türdeki ilk popüler Galop'u 1 828'deki
Op.20 Chineser-Galop (Çinli Galopu)
olmuştu. 1 837'de de Paris'te karnaval
havasına uygıın Op.97, Cachucha
Galop'u halka sundu. (Bu türe ogul
Strauss pek ilgi duymamış, belki de en
iyi örnekleri babası yazdıgından ancak
dört-beş Galop ile yetinmişti. Ancak
Baba Johan n Strauss Paris
Karnavalı'nda, beş figürü ve beş ayrı
müzigi içeren Quadrille -Kadril
dansıyla tanışmış ve onu Viyana'da
tanıtmış, oguı Johann da 6 1 kadar
Kadri i yazmıştır) . . .
Paris'ten sonra Ingiltere'ye giden ve
1 838 Nisan'ından Kasım sonuna
kadar Londra'da kalan, "o zamana
kadar kanalın öte yanından gelen en
iyi orkestra" olarak karşılanan Vals
Kralı Baba Johan n Strauss, 1 O
Mayıs'ta da Ingiltere Kraliçesi
Victoria'nın huzurunda, taç giyme
törenlerinde çaldı ve Ingilizleri
büyüledi. lskoçya ve I rianda'ya da
uzanan konserlerinden yurduna hasta
dönen Strauss'un aile hayatı pek
başarılı degildi: Eşi Anna ona altı
çocuk vermiş, en küçügü Eduard
1 83S'te dogmuştu. 1 842 yılında da
çok genç bir kıza kapılan Strauss
evini terketti ve ondan da yedi
çocugu oldu! . . . 24 Ocak 1 849 da özellikle kendisi için yeni bulunan bir
ünvanla- Kaiserliche, Königliche
Hofball Musik Direktor
(Imparatorluk ve Krallık Saray Balosu
Müzik Direktörü) olarak
onurlandırıldı. 1 848'de yazdıgı
Radeuky Marşı (Op.228) ile
istemeden politik bir kavgaya karışmış
olsa da, liberaller ve cumhuriyetçiler
tarafından Habsburg hanedanın
hükmündeki imparatorlugun
temsilcisi olarak görülen popüler
kahraman General Kont Joseph
Wenzel Radeuky'nin onuruna
Strauss'un ölmeden bir yıl önce
besteledigi bu eser, şimdi bile
canlılıgını korumaktadır. (Bu konserde
de programda olmamasına karşın
lstanbullu müzikseverlerin Strauss

ailesinin en ünlü eserlerinin başında
gelen bu marşı, Viyana
Orkestrasından isteyeceklerini
umuyoruz).

josef Strauss
Baba Johann Strauss'un altı çocugu
olmuştu: 1 82S'te Johann, 1 827'de
Josef, 1 829'da Anna (Netly, 1 903),
1 83 1 'de Theresia ( 1 9 1 S); 1 833'te, iki
yaşında ölen Ferdinand ve 1 83S'te
Eduard dogmuştu. Hayatta kalan üç
erkek çocuk da müzikçi oldu. Eduard
klasik filoloji ögrenimine karşın
Johann'ın teşvikiyle -mimari ögrenimi
gören Josef gibi- müzige yönelerek,
3 1 8 dans yazdı. Richard Strauss ve
Oscar Strauss'un akraba olmadıkları
bu Strauss ailesinin torunlarından
Johan n Strauss "Torun" ( 1 866- 1 939)
ve Eduard (Leopold Maria) Strauss
( 1 9 1 0-69) da müzikçi olacaktı..
20 Agustos 1 827'de Viyana'da dogan
Josef Strauss, babasının kendisinin
asker olmasını istemesine karşın,
mimari ve mühendislige yönelmiş
hatta Viyana Belediyesi için bir "sokak
süpürme makinesi" bile icat etmişti.
Sürekli baş agrısı çeken, beynindeki
bir rahatsızlık nedeniyle bol temiz
hava alması önerilen Josef, tüm boş
vaktini bestecilige verimişti. 25
Yaşında orkestrasını kurdu ve 23
Haziran 1 853 günü kendi valslerini
yönetti ama, ancak 1 856'da ilk valsleri
(Op. l 6) yayınlanınca kendini tümüyle
müzige verdi. Johann ve Josef
kardeşler -en küçükleri Eduard'ın
1 862'de şeflige başlamasına kadar
Strauss Orkestrası'nı ortaklaşa
yönetti ler. Ondan sonra da Johann,
Saray Baloları Müzik Şefi oluncaya
kadar yönetimi üçü paylaştı. Josef
sonradan konuk şef olarak da başka
orkestralarla çalıştı. 1 864'te Breslav
(Wroclaw) kentine kendi
orkestrasıyla gitti; 1 862'de, şefligi
agabeyi Johanrı'a bıraktıgı Petersburg
sayfıyesi Pawlovsk'a 1 869'da tekrar
gitti ve iki kardeş orkestrayı birlikte
yön etti.
Delirien-Walzer

Viyanalıların, "Romantik bakışlı,
karmakarışık, solgun Kardeş" olarak
tanımladıkları Josef, kardeşlerinden
daha kültürlü, olgun, ince buluşlu,

dengeli, armonik ve melodik yönü
zengin ve oldukça karamsardı.
Schubert ve Chopin'in etkisinde
kalmış, özellikle de Berlioz, Liszt ve
hatta Wagner'e yakınlık duymuştu.
Valslerinde ve bazı mazurkalarında
giriş bölümleri öngörmüş, müzikal
fikirleri ritmin boyundurugundan
kurtarmaya çalışmıştı. Çagdaşı
uzmanlara göre de, eger 42 yaşında
ölmeseydi Viyana Valsleri'ne yeni bir
hava getirecekti. Sayısı 300'e yaklaşan
vals, polka, polka-mazurka, kadril,
marş gibi eserler yazan Josef
Strauss'un bugün en çok çalınan
eserleri arasında, bir eleştirmenin
hakkında, "Schubert'ten bu yana belki
de hiç kimse böyle güzel melodiler
yazamamıştır" dedigi, 1 86S'te
yayınlanan Op. l 64 Dorfschwalben
aus Österreich (Avusturya'nın köy
kırlangıçları) ve 1 867'deki Op.2 1 2
"Ruhsal bozukluk-Çılgınlık" anlamına
gelen Delirien Valsi vardır.
Ohne Sorgen & Pizzicato Polka

Aslında sık sık baş agrıları çeken ve
zayıf bünyeli olan, yorucu Varşova
turnesinde şef kürsüsünden düşme
sonucunda beyin sarsıntısıyla yurduna
ölüm döşeginde dönen Josefin,
agabeyi Johann ile o yıl birlikte
yazdıkları Opus numarası olmayan ve
bas yaylıların ustaca -Josefe uygun
kullanıldıgı, üç dakika süresince
yalnızca telierin parmaklada çekilerek
çalınan Pizzicato Polka ve yine o yılın
ürünü, sanki özlemini çekermiş gibi
bestelenen Op.27 1 Ohne Sorgen
(Dertsiz) adlı hızlı Polka, onun en
sevilen polkalarındandır.
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CONC ERTO ITALIANO
C O NC E RTO ITALIAN O
Rinaldo Alessandrini tarafından
kurulan ve 1 7. ve 1 8. yüzyıl !talyan
müziginde devrim yaratan bir
Yöneten ve klavsen: RINALDO ALESSANDRINI, conduccor and harpsichord
topluluk olan Concerto ltaliano'nun
Monteverdi yorumları eleştirmenler
ELI SA FRANZETTI - ELISABETTA TISO, soprano
ve dinleyiciler için en önemli referans
ROSA DOMINGUEZ, mezzo-soprano
kaynagıdır. Concerto ltaliano'nun
madrigal yorumları, herşeyden önce,
PAOLO FANCIULLACCI - GIANLUCA FERRARI NI, tenor
teatral özelliklerin canlı ve tümüyle
SERGIO FOREST!, bas bass
dogal bir izdüşümüyle
tanımlanmaktadır. Yakın zamanda
FRANCESCA VICARI - ANTONIO de SECOND!, keman violin
kurulan ve orkestraya eklenen bir
ETTORE BELLI - MAURO LOPES FERREIRA, viyola viola
vokal toplulukla beraber Concerto
ltaliano, repertuarını Claudio
LUIGI PIOVANO, viyolonsel cello - LUCA COLA, kontrbas doublebass
Monteverdi'nin sekiz kitaplık
ANDREA DAMIANI, theorbe - MARA GALASSI, arp harp
Madrigali Concertati'sinin yanısıra
oratoryolar, kantatlar ve erken
PIETRO MELDOLESI - MARIA de MARTIN!, flüt fluce
dönem opera eserleriyle de
zenginleştirdi. Concerto ltaliano
Edinburg, Amsterdam
Concertgebouw, Utrecht, Antwerp,
New York Metropolitan Müzesi,
Aldeburg, Londra, Brüksel, Festival
de Musica Antiqua Barcelona, Paris
La Cite de la Musique, Versailles,
Beaune, Ambronay, Köln, Nurnberg,
Darmstadt, Freiburg, Milano'da
Musica e Poesia a San Mauruzio,
Festival dei Due Mondi di Spoleto,
Roma Santa Cecilia, Kudüs, Tel Aviv
ve Japonya'da Tokyo ve Kyoto gibi
Avrupa ve dünyanın belli başlı
festivallerinden ve büyük konser
salonlarından sürekli davet alıyor.
Concerto ltaliano'nun OPUS 1 1 1 için
yaptıgı kayıtlardan bazıları uluslararası
ödüller kazandı; 1 993 ve 1 995 Alman
Plak Eleştirmenleri Ödülü, 1 994 En
C/audio Monteverdi ( 1 5 6 7- 1 643 )
Le Passioni deli'Anima (Ruhun Tutkuları Passions of che Soul)
Iyi Barok Vokal Kaydı Gramophone
• Odysseus'un Vatana Dönüşü Operası, 1. Perde VI. Sahne'den Sinfonia
Ödülü, 1 993 Belçika Caecilia Ödülü,
Sinfonia from Il Ricorno di U lisse in Patria, Acc I, Scene VI
1 994 Diapason d'Or Ödülü,
• 3 Ses ve 2 Keman için Bale "Della bellezza le dovute lodi"
Nouvelle Academie du Disque ve
Ballee for 3 voices and 2 violins
Charles Cros Akademisi Büyük
(Scherzi musicali, Venedik 1607, Venice)
Ödülleri, 1 995 Premio Cini (Venedik)
• 2 Ses ve 2 Keman için Canzonetta "Chiome d'oro" Canzonecca for 2 voices and 2 violins
ve 1 996 Edinburg Festival
(7. Madrigal Kitabı'ndan Konçerco, Venedik 161 9
Eleştirmenleri ödüllerinin yanısıra
Concerco from rhe 7rh Book of Madrigals, V en ice 1 6 1 9)
Diapason, Le Monde de la Musique,
• Orfeo Operası ll. Perde'den Sinfonia from Orfeo Opera, Acc II
Amadeus, Repertoire, Crescendo
• Solo Ses ve Çalgılar için "Lamento di Arianna" for solo voice and i nscrumenrs
gibi uluslararası müzik basın ödülleri
(Venedik 1 623, Venice)
de aldı.
(Düzenleyen Arranged by Rinaldo Alessandrini)
Rinaldo Alessandrini Concerto
ltaliano'nun kurucu-yönetmeni olarak
Katkıları için İTALYAN KVLTVR MERKEZi, istanbul'a tqekkiir ederiz.
We wou!d !ike to thank ISTITUTO ITALlA NO DI C ULTU RA, istanbul for spansoring this perform(ınce.

•
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• 3
•

Ses ve 2 Keman için "1 bei legami" for 3 voices and 2 violins
(Scherzi musicali, Venedik 1 607,

Venice)

Odysseus'un Vatana Dönüşü Operası, ll. Perde Xl. Sahne'den Sinfonia
Sinfonia from ll Ricorno di Ulisse in Patria, Act Il, Scene XI
•

Solo ses için "Si dolce e il tormento" for solo voice

(C. Milanuzzi: Quatro scherzo delle ariose vaghezze, Venedik 1 624,
• S

Venice)

Ses ve Çalgılar için Madrigal "Non m'e grave il morire"
Madrigal for 5 voices and instruments

(S sesli Madrigaller, 2. Kitap, Yenedi k 1 590

2nd Book of Madrigals for 5 voices, Yenice 1 590)

Ara Inrermission
• 2 Ses ve

Çalgılar için "Son rubini amorosi" for 2 voices and instruments

(Poppea'nın Taç Giymesi Operası, ll. Perde VI Sahne, Venedik 1 643
La Coronarione
• 4

di Poppea, Acr I l Scene VI, Yenice 1 643)

Ses için "Lamento della Ninfa" for 4 voices

(Savaş ve Aşk Madrigalleri, 8. Kitap, Venedik 1 638
War and

• 3

Love Madrigals, Srh Book, Yenice 1 638)

Ses ve 2 Keman için "Damigella tutta bella" for 3 voices and 2 violins
(Scherzi musicali, Venedik 1 607,

•

Venice)

Poppea'nın Taç Giymesi Operası 1. Perde Xl Sahne'den Sinfonia
Sinfonia from La Coronatione di Poppea, Act I, Scene XI
• 2

Ses için "Bel pastor dal cui bel sguardo" for 2 voices
(Madrigaller ve Canzonetta'lar, 9. Kitap, Venedik 1 65 1
Madrigals and Canzonerre, 9rh Book, Yenice 1 6 5 1 )

• 3

Ses ve 2 Keman için "Lidia spina del mio core" for 3 voices and 2 violins
(Scherzi musicali, Venedik 1 607,

Venice)

• S Ses ve Çalgı için Bale "Tirsi e Clori" Baller for 5 voices and i nsrruments
(7. Madrigaller Kitabı'ndan, Yenedik 1 6 1 9 From rhe 7rh Book of Madrigals, Yenice 1 6 1 9)

22.6. 1 999, Aya Irini Müzesi, 1 9.30

Hagia

Eireni Museum

7.30

pm

gerçekleştirdi�i etkinliklerinin yanısıra
klavsen, forte piyano ve org resital
sanatçısı olarak tanınmakta ve
Monteverdi'nin dünya çapındaki en
önemli yerumcuları arasında yer
almaktadır. ltalyan repertuarına olan
derin bilgi ve sevgisi, programlarında
1 7. ve 1 8. yüzyıl ltalyan müzi�inin
temelini oluşturan karmaşık ve
etkileyici özelliklerini yeniden
üretmek çabalarında hayat
bulmaktadır. Japonya'dan Kanada'ya
ve lsrail'e kadar dünyanın birçok
yerinde konser veren ve belli başlı
orkestralardan (Maggio Musicale
Fiorentino, RAl, Spoleto Festivali,
Toscana , Toscanini orkestraları;
Galler Ulusal Operası'nda
lncoronazione di Poppea ve Floransa
Teatro Comunale'de Dido ve
Aeneas) barok operaları ve
oratoryoları yönetmek üzere
davetler almaktadır. Rinaldi
Alessandrini'nin Opus 1 1 1 , Astree,
Arcana, Deutsche Harmonia Mundi
için yaptı�ı kayıtlar sadece ltalyan
müzi�ini de�il, Bach ve dönemini de
kapsamaktadır. Alessandrini'nin iki
Grand Prix du Oisque ve bir
Deutscher Schallplattenpreis Ödülü
bulunmaktadır.
• Founded by Rinaldo Alessandrini,

Concerto Iraliano has revolutionised
the crireria for the performance of
ltalian music of the 1 7th and 1 8th
centuries. Concerro ltaliano's
Monteverdi i nterpretations are widely
recognized by critics and audiences as
cardinal points of reference and i ts
madrigal i nterpretations are
characrerised above all by a vivid and
complerely natural projecrion of the ir
rhearrical aspects. An instrumental
ensemble orchesrra has recently been
created to complement the vocal
ensemble enabling them to expand
rheir reperroire to comprise the big
madrigali concerrati of the Eighrh
Book of Madrigals by Claudio
Monteverdi , and onwards to oratorios,
cantaras and early opera. The group is
in continual demand by leading
fesrivals and concerr seasons:
Edinburgh, the Concerrgebouw i n
Amsterdam, Utrecht, Antwerp, the
Metropolitan Museum i n New York,
Aldeburgh, London, Brussels, Festival
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de Musica Antiqua de Barcelona, la
Ci tt� de la Musique in Paris, Versailles,
Beaune, Ambronay, Cologne,
Nurnberg, Darmsradr , Freiburg,
Musica e Poesia a San Maurizio i n
M i lan, Festival dei Due Mondi i n
Spolero, Santa Cecilia i n Rome,
Jerusalem, Tel Aviv and ]apan (Tokyo,
Kyoro . . . ). Concerto Iraliano records
exclusively for OPUS ı ı ı and several
recordings have received major
international awards which place ir as
one of the leading ensembles of irs
kind: rhe Deurscher Schallplarrenpreis
( 1 993, ı 99 5 ), rhe Gramophone Award
for rhe best baroque vocal eecording
( 1 994), the Prix Caecilia of Belgium
( 1 993), the Diapason d'Or ( ı 994), the
Grand Prix Nouvelle Academie du
Disque and the Grand Prix Academie
Charles Cros, the Premio Cini of Venice
( ı 995), rhe Edinburgh Festival Crirics
Award ( ı 996) and prizes from the
international music press (Diapason, Le
Monde de la Musique, Amadeus,
Repertoire, Crescendo, several
Gramophone Ediror's Choices).
In addition ro his activities as Founder
D irecror of Concerro Iraliano, R i naldo
Alessandrini is renowned as eeciralist
on the harpsichord, forrepiano and
organ and is considered one of the
most aurhorirarive interprerers of
Monteverdi worldwide. His profound
knowledge and love of the Iralian
repertoire is narurally reflected i n his
programmes i n which he seeks ro
reproduce rhe essential, but ofren
elusive, expressive and cantabile
elemenrs so fundamenral to Iralian
music i n the ı 7th and ı 8rh cenruries.
H e has performed throughout the
world from ]apan ro Canada and Israel,
and is often invited by i mporrant
orchesrras such as the ürehescra del
Maggio Musicale Fiorenrino, ürehescra
della RAl, ürehescra of che Spolero
Festival, ürehescra Regionale della
Toscana, and ürehescra Toscanini ro
conducr baroque operas and orarorios
and in ı 997-98 he conducted the
I ncoronazione di Poppea with the
Welsh National Opera, Dido and
Aeneas at the Teacro Comunale di
Firenze. He has recorded extensively
for Opus ı ı ı , Asrree, Arcana,
Deursche Harmonia Mundi and his
recordi ngs include not only Iralian

music, but Bach and his
conremporaries as wel l . He has won
rwo Grand Prix du Disque and a
Deurscher Schallplarrenpreis.

Monteverdi: " Le passioni dell'anima"
Günümüzden 432 yıl önce bir
doktorun en büyük oglu olarak
dogan, I S Mayıs 1 567 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. Onbeş yaşında ilk
bestelerini yazan Monteverdi, 1 590'a
kadar bunlara ögretmeninin adını
verdi. 1 593'de ilk
Madrigal'leri, l 584'de üç sesli
Canzonetta'ları, 1 587'de beş sesli
Madrigal'leri yayınlandı ve kısa
zamanda tanındı. Viyola virtüozu
olarak M ilano'da da ün kazanmasına
karşın kent katedralinin
konsertmaysteri olamadı. 1 590'da
Mantua Dükü Gonzaga'nın hizmetine
girerek, şarkıcı ve viyolacı olarak
uzun süre çalışacak olan Monteverdi
1 595'de, kontun sarayında şarkıcı
Claudia Catlaneo ile evlendi ve aynı
yıl kontla birlikte Macaristan'da
Türklere karşı savaşa katıldı.
1 599'daki Avusturya, lsviçre, Fransa,
Belçika ve Hollanda'yı kapsayan
yolculugu ise ona yeni müzikal fikirler
kazandıran yararlı bir sonuç verdi:
Uzmanlar, kardeşi Giulio 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
beraberinde getirmişti. 1 60 l 'de
Kontluk Kapelmaysteri olan, 1 603'de
dördüncü, 1 60S'de beşinci Madrigal
kitabını yayıniayan Monteverdi,
1 605'teki beşinci Madrigal kitabıyla
zirveye ulaştı. 1 607'de, bu kez
kardeşinin Scherzi Musicali'lerinin
yayınlandıgı yıl, Monteverdi'nin ilk
operası Orfeo sahnelendi.
1 600'1ü yıllardan sonra besteci olarak
kendini kabul ettiren Monteverdi,
1 60 l 'de Pallavicino'nun ölümünden
sonra Mantua Kontlugu müzik

şefligine getirildi ve bu "Maestro di
Capello" görevi nedeniyle dini eserler
bestelemekle de yükümlü oldu. 1 607
sonbaharında eşinin ölümü üzerine
Mantua'ya dönmeyi reddeden
Monteverdi, aynı yıl L'Arianna
operasını tamamladı. Gonzaga dükü
için çalıştıktan sonra, 1 6 1 O' da
yayınladıgı dini eserleri (In ilo
tempore Mesi ve Beata Vergine
Vesperi) Papa V. Paulus'a ithaf etti ve
bunları bizzat sundu. Bir süre,
dogdugu kent Cremona'da
oturduktan sonra 1 6 1 2'de Venedik'e
davet edildi ve San Marco'ya
Kapelmayster oldu. 1 6 1 4'te
Madrigal'lerinin 6. Kitabını yayınladı,
1 6 1 6'da "Tirsi e Clori" adlı baleyi
besteledi ve eser 1 6 1 6'da Mantua'da
sahnelendi. 1 620'de tekrar Mantua'ya
dönmesi için yapılan öneriyi reddetti,
görevi yanında Venedikli ve Mantualı
soylular ve okullar için bestelerneyi
sürdürdü. Ancak yine de "La fınta
pazza Licori" adlı önemli operasının
Mantua'da 1 627'de sahnelenmesi
düşünülmüş, ancak -bugün notaları
kayıp olan bu eser
gerçekleştirilememişti. Bu arada
Monteverdi, Bologna'da tıp ögrenimi
gören küçük oglu ile ugraşmış, yasak
kitapları okuması nedeniyle
tutuklanan Massimiliano'yu ancak
ertesi yıl serbest bıraktırabilmiştir.
Monteverdi 1 629'den sonra daha az
beste yazmaya başladı: 1 628'de ölen
Mantua Dükü'nün erkek varisi
olmadıgı için işler karışmış, savaş bile
çıkmıştı. Böylece ona artık sipariş de
gelmiyordu. 1 630-3 1 kışı da Venedik
için feci geçmiş, birkaç aylık salgın
müzik yayınının yıllarca kesilmesine
neden olmuştu. Monteverdi 1 63 1
Kasım'ındaki bir Şükran Hes'inden
sonra, 1 632'de Scherzi Musicali'nin
ince bir cildini yayınlamış, uzun süre
Cremona'da aile işleri ile ugraşmıştı.
Bundan sonraki yaşamı hakkında az
şey bilinen Monteverdi 1 638'de,
"Madrigali Guerrieri et Amorosi
(Savaşcı ve Aşk Madrigalleri) adını
verdigi bir ile sekiz ses için
şarkılarının 8. Kitabını yayınlanmış,
1 640'da L'Arianna Operası'nı tekrar
elden geçirmişti. Ondan sonra
ölümüne kadarki üç yıl içinde dört
yeni eser yazdı: "ll ritorno di Ul isse in
Patria" ( 1 640), notası kayıp olan "Le
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nozze d'Enea con Lavinia (Enea ile
Lavinia'nın Evlili�i. 1 64 1 ).
"L'incoronazione di Poppea
(Poppea'nın Taç Giymesi, 1 642) ve
Piacenza kentinin siparişi olarak "La
Vittoria d'Amore" (Aşkın Zaferi) adlı
-yine notası kayıp olan- bale müzi�i
( 1 64 1 ) . . . 1 643'te yine Cremona'ya
son kez giden Monteverdi,
dönüşünden kısa süre sonra
Venedik'te 29 Kasım 1 643'te öldü.
Onun bu programda çeşitli
eserlerinden, de�işik kadrolarla -o
ça�ın çalgıları da kullanılarak- le
"Passioni dell'anima" (Ruhun
Tutkuları) başlı�ıyla sunulan parça
başlıkları şöyle sıralanıyor:
Sinfonia

1 6. ve 1 7. yüzyıl müziklerinde
operaların, ya da büyük dramatik
eserlerin uvertürü veya ön müzi�i
(Prelüdü) veya ara müzi�i
(lntermezzo) olarak kullanılan
Sinfonia tarzındaki bu müzik, 1 640
Şubat'ında Venedik'te Giacoma
Badoaro'nun ( 1 602-54) librettosu
üzerine bestelenen "ll ritorno
d'Uiisse in Patria" (Odysseus'un
vatanına dönüşü) adlı operanın
1 . Perdesinin 6. Sahnesi başında yer
alır. Daha sonra da Bologna'da
Venedikli şarkıcılar tarafından
oynanan ve ertesi yılki Venedik
karnavalında tekrarlanan operanın
müzi�i Geç- Rönesans tarzına uygun
olarak düzenlenmiştir. O yıllarda
Venedik'te hem kadın şarkıcı
(soprano) ve hem kastrat erkek
şarkıcılar sahneye çıkmakta; çalgı
müzi�inde, Ara Müzikleri
(lntermezzo) olarak 1 5. yüzyıldan
beri kullanılan lntermedio'lar
(lntermedi) hala etkisini
sürdürmekteydi. Homeros'un
Odysseia'sından alınan konuda çok
çeşitli karakterler, hem insancıl, hem
komik unsurlar işlenmektedir.
Monteverdi bu alanda 30 yıldan beri
de çalıştı�ı için kahraman Odysseus,
Arianna benzeri karakterdeki
Penelope ve komik lro karakterlerini
ustaca canlandırmış; Troya savaşları
nedeniyle yurdundan uzak kalan
Odysseus'un sonunda sadık eşi
Penelope'ye dönüşünü yansıtmıştır.
Bu Sinfonia da 1 . Perdenin 6.
Sahnesinden önce çalınır.

Della bellezza l e dovute Lodi

Güzelli�e övgü adlı bu şarkı
Monteverdi'nin 1 607'de Venedik'te
kardeşi Giulio Cesare Monteverdi'nin
eserleri ile beraber, üç ses için
yayınladı�ı "Scherzi Musicali" (Müzikal
Şakalar) adlı eser içinde yer almakla
birlikte, bazı uzmanlara göre, bu
parçanın ona ait oldu�u şüphelidir.
Daha önceki madrigallere göre,
zengin bir armoniden çok melodinin
çekicili�i gözetilen bu şarkılarda
Monteverdi'nin ltalya'ya getirdi�i
"Canto alla francese" (Fransız usülu
şarkı) stili de�erlendirilmiştir.
Chiome d'oro, bel thesoro

Altın saçlar, güzel hazine diye
başlayan ve iki ses ile iki kemanı
içeren bu Canzonetta -ya da küçük
Madrigal- Monteverdi'nin 1 6 1 9'da
Venedik'te yayınladı�ı ve artık
Madrigal adını son kez kullandı�ı 6.
Kitaptan sonraki "Concerto" başlıklı
7. Kitabında yer alır. Bu kitaptaki
parçalar da çok de�işik ve
alışılmamıştır. Burada bulunan düetler
de üç ana bölümde toplanır: Birincisi
sürekli bas eşlikli solo madrigal,
ikincisi arya biçiminde, üçüncüsü de
hareketsiz bas partisi üzerine
varyasyonlada -romanesca benzeri
gerçekleşir. Bu çok tanınmış parça da
arya tipi düettir ve Canzonetta
tarzının bir izdüşümü gibidir. Ünlü
Ingiliz müzik uzmanı Thurston Dart'a
göre bu cazip düette, kemanların
şarkıya güç gelen pasajları çalmaları,
ana temayı canlandırması ile iki sesin
uyumu "bebeklerin sevimli agu-gagu
konuşmaları" olarak karakterize
edilebilir. (G.F. Malipiero'nun tüm
Monteverdi eserleri 1 926-42
katalo�unda ve 1 954 ile 1 966
revizyonlarında parçanın eşli�inde
Chitarrone -ya da klavsen- de
bulunmaktadır.)
Bu Si nfonia ise Monteverdi'nin ilk
kez 24 Şubat 1 607'de Mantua
Karnavalında sahnelenen ve bir
prolog ile beş perdeden oluşan Orfeo
operasının 2. Perdesi başında yer alır.
Mantua Dükü Gonzaga'nın saray
katibi Alessandro Striggio'nun ( 1 5731 630) -sonradan opera tarihinin
demirbaş konuları arasına girecek
olan ve Jacopo Peri'nin Euridice

(Orfeo) operasından sonra ikincisi
sayılan- librettosu üzerine bestelenen
eser, birçok uzmana göre ilk tam
opera örne�i olarak kabul edilir.
Kendinden önceki ömürsüz
eserlerden sonra Monteverdi,
Floransa'da Peri'nin Orfeo'sunu
seyreden Dük Gonzaga tarafından
yine aynı konuyu bestelemekle
görevlendirilmiş, aynı zamanda ça�ın
ünlü Madrigal söz yazarı olan Striggio
da librettoyu hazırlamıştır. Müzikle
canlandırılan mitoloji, ya da efsanelere
1 7. yüzyılda verilen adıyla, "Favola in
musica" (Müzikli masal) başlı�ıyla
1 609'da Venedik'te yayınlanan Orfeo,
1 6 1 5'de yeniden basılmış ve müzik
dünyasında, ltalya'dan başlayarak üne
kavuşmuş, ancak sonradan uzun süre
unutulmuştur. Amerika'da, New
York'ta 1 4 Nisan 1 9 1 2'de,
Ingiltere'de -konser biçimindeS Mart 1 924'te Londra'da sahnelenen
eser, Almanya'da Cari Orff tarafından
elden geçirilip düzenlenmiş ve ilk kez
4 Ekim 1 940'da oynanmıştır . . .
Monteverdi, kendinden önce
operanın temelini atan Jacopo Peri'ye
( 1 56 1 - 1 633) göre daha geniş bir
orkestra kurmuş, çalgıların yalnızca
şarkı melodisini çalmasıyla
yetinmemiş, orkestraya ilk kez
ba�ımsızlık tanımıştır. Böylece tüm
çalgılara kendi ses ve renk
özelliklerini gösterme olana�ı sa�lamış
ve ayrıca dans parçaları eklemiş, ses
partilerinin önüne Sinfonia'lar,
arkasına da ritornel'ler (tekrar
bölümleri) yerleştirmiştir. Ancak tüm
bu yeniliklere karşın orkestra stili,
melodi çizgilerini tekrarlamaktan pek
ileriye gidememiştir. Monteverdi'nin,
Peri'nin Orfeo'sundaki sesle okunan
Prolog (önsöz) yerine, üç kez
tekrarlanan dokuz ölçülük Toccata
biçiminde bir çalgısal giriş müzi�i ile
başlattı�ı Orfeo operasının bilinen
mitolojik konusu kısaca şöyledir:
Yunan mitolojisinin önemli
tiplerinden, en büyük müzikçisi olan
Orfeo, sevgilisi Euridice'nin ölümüne
katlanamadı�ı için ölüler ülkesine
gider; onun yüzüne bakmadan
yeryüzüne birlikte dönebilece�i
şartıyla sevgilisine tekrar
kavuşabilecektir. Fakat onun
yalvarışına dayanarnayıp Euridice'ye
bakınca ölüm, yok oluş kaçınılmaz
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olacak, ölüm korosunun söylediği gibi,
kendisine hakim olmasını bilen zafere
ulaşacaktır . . . Bu Sinfonia 2. Perdenin
başında, Orfeo ile Euridice'nin mutlu
anlarını pastoral biçimde yansıtır.
Orfeo sevgilisinin ölüm haberini
ancak 2. Perdede alacaktır . . .
Lamento di Arianna

Arianna'nın yakarışı, ilk kez 28 Mayıs
1 608'de Mantua'da oynanan aynı adlı
operanın en duygulu bölümüdür. Bu
müzik yüzyıllık bir süre boyunca, bu
acıyı anlatmaya çalışan tüm melodilere
örnek olmuştur. Prens Francesco
Gonzago ile Savoia Prensesi
Margherita'nın düğün şenlikleri
sırasında temsil edilen ve bir prolog ile
sekiz sahneden oluşan Arianna
Operası, Ottavio Rinuccini'nin ( 1 5621 62 1 ) librettosu üzerine bestelenmiş,
sahneye koyma çalışmaları 1 607 Aralık
ayında başlamıştı. Başroldeki ünlü kadın
şarkıcı la Romanina'nın (Caterina
Martinelli) ölümü üzerine bulunan la
Florida'nın Arianna rolündeki
olağanüstü başarısı, bu temsil için özel
olarak inşa edilen salonda 4000 kişinin
çılgınca alkışına neden olmuş, 6.
Sahnedeki "lasciatemi morir" (Bırak
beni öleyim) sözleriyle başlayan aryası
çok beğenilmişti. Bugün artık
varolmayan bu opera binasında
oynanan operanın notaları da
kaybolmuş, günümüze ulaşamamıştır.
Ancak Monteverdi aslında diyalog ve
koroyu da içeren bu aryayı beş ses için
uyariayarak 1 6 1 4'te 6. Madrigaller
Kitabı'nda yayınlamış, sonra da 1 623'te
solo ses için düzenlemiş ve onu
ölümsüzleştirmiştir . . . Monteverdi bu
eser için ilginç bir orkestra
öngörmüştü: Trombonları dramatik
sahneleri için, blokflüt ve yaylı çalgıları
da pastoral sahneler için kullanmış,
ancak 1 6. yüzyılın lntermedi
(lntermezzolar) tarzındaki müziği için,
daha küçük bir orkestrayı daha usta bir
eşlikle, zengin armoni ile
değerlendirmiştir. Operanın 4/4'1ük
ölçüde, ağır ve geniş (Lento) tempoda
başlayan Arianna'nın Yakarışı adlı aryası
ise uzun, hüzünlü çizgisiyle tüm çağların
en ünlü lamento'su sayılır . . . Monodi
(resitatif tarzında eşlikli tek sesli şarkı),
Madrigal (beş-altı sesli kontrpuanla
işlenmiş, genellikle koro için lirik sözlü
şarkı) ve çeşidi tarzda çalgı müziğinin

bir bileşimi olan Arianna (Avrupa'da
yaygın adıyla Ariadne) Operası'nın
konusu Ege denizisinde yuvarlanan
dalgaların tam ortasındaki yalçın
kayalıklada kaplı Naksos (Naxos)
adasında geçer. Arianna adada, Atina'ya
dönen Teseo tarafından gözyaşları
içinde bırakılmıştır: Bu anda ünlü
aryasını koro eşliğinde dile getirir . . .
Bazı müzik yazarları Monteverdi'nin eşi
Claudia'nın 1 O Eylül 1 607'deki ani
ölümünden duyduğu acıyı, ümitsiz bir
tutkuyla, insancıl bir kederle böylece
yansıttığını öne sürerler. Daha sonra
1 639'da Venedik'te Teatro di San
Moise'de de sahnelenen operadan
Monteverdi'nin, monodi stilinde ve
latince sözlerle "Pianto della Madonna
sopra il lamento di Arianna" adıyla
yayınladığı bu ünlü bölümü, bu
programda şef Rinaldo Alessandrini'nin
yeni bir düzenlemesi ile
dinleyeceksiniz . . .
1 bei legami

Güzel ilişkiler adlı, üç şarkıcı ve iki
keman için Balletto (dans müziği)
tarzında Chiabrera'nın sözleri üzerine
yazılan bu parça, Monteverdi'nin
1 607'de Venedik'te yayınladığı
"Scherzi Musicali" kitabında yer alır.
O yıllarda "Musique mesuree" (ölçülü
müzik) teorisi ile de ilgilenen besteci,
Chiabrera'nın çok metrik biçimde
yazdığı dizeleri Fransız üslubuyla, üç
sesli Balletto olarak ritmik bir
karakterde işlemiştir.
Sinfonia bölümü, "Odysseus'un
vatanına dönüşü" Operası'nın
2. Perdesinin 1 1 . Sahnesinde yer alır.
2. Perdede ihtiyar domuz çobanı
Eumete bir prens yaşamının sıkıntıları
ile köy yaşamının mutluluğunu
yansıtmaktadır. Kimliğini gizleyen
çaresiz Odysseus'a rehberlik etmeyi
kabul eder . . . . Bu sahne pastoral bir
ara müziği şeklindeki Sinfonia'yı da
içerir. Operanın elyazması 1 88 1 'de A.
W. Ambros tarafından Viyana Ulusal
Kitaplığı'nda imzasız olarak
bulunmuştur. Ancak libretto ile bazı
farklılıkların izlendiği notalar uzun bir
tartışmaya yol açmış, bazı yapısal
yenilikler görülmüştür.
Si dolce e i l tormento

Tatlı sıkıntı adlı solo ses için
bestelenen bu şarkı, tipik bir Venedik

Airetta'sı biçimindedir. 1 624'te
yayınlanan bu şarkı dizisinde
Monteverdi'nin oğlu Francesco'nun
besteleri de yeralır. Yasak kitaplar
okuduğu için tutuklanan
Massimiliano'nun ağabeyi olan
Francesco, Carmelit mezhebinden
rahip olmuş, 1 623'te ünlü San Marco
Katedrali'ne şarkıcı olarak girmişti.
1 636'da G. F. Sances'ın Ermiona adlı
eserinde söylemiş, bazı küçük şarkılar
da bestelemiştir. Bu kitapta onun
Carlo Milanuzzi'nin "Quarto scherzo
delle ariose vaghezze" (Çekici arya
biçiminde dört Scherzo) stilindeki
metni üzerine bestelediği bu
Arietta'sı da bulunmaktadır.
Non m'e grave i l morire

Ölmek bana zor gelmiyor adlı bu
Madrigal beş ses ve enstrümantal
eşlik için bestelenmiş, Venedik'te
1 590'da yayınlanan 2. Madrigaller
Kitabı'nda yer almıştır. lık kitaptan
daha usta bir teknikle ve daha uyumlu
şekilde Tasso ve Guarini'nin metinleri
üzerine bestelenen bu şarkılarda
izlenen yükselen-alçalan değişimler, iç
çekişleri (sospiro) içeren kırık akorlar
onun Cremona'daki en başarılı
sayfalarıdır.
Son rubini amorosi

Aşık yakutlar adlı bu arya
Monteverdi'nin, Venedikli şair,
hukukçu ve Mantua'da elçilik de
yapmış olan Giovanni Francesco
Busenello'nun ( 1 598- 1 659) librettosu
üzerine 1 642'de, 75 yaşında yazdığı
"l'incoronatione di Poppea"
(Poppea'nın Taç Giymesi) operasının
2. Perdesinin 6. Sahnesinde yer alır.
Romalı tarihçi Tacitus'un (55- 1 20)
Annales (Olaylar tarihi) adlı ve
lmparator Augustus'un ölümünden
Neron'un düşüşüne kadar dönemi
anlatan eserinden uygulanan opera, ilk
kez 1 642 sonbaharında Venedik'in
ünlü Teatro di Santi Giovanni e Paolo
adlı opera binasında temsil edilmiş.
ertesi yılın karnavalında tekrarlanmış
ve 1 65 1 'de de Napoli'de oynanmıştır.
Uzun süre unutulan eser 1 905'te
Paris'te Vincent d'lndy'nin
düzenlemesi ile Schola Cantorum'da,
1 937'de Floransa Festivali'nde G.
Benvenuti'nin, aynı yıl E. Krenek'in
uyarlamaları ile Viyana'da

95

sahnelenmiş; Venedik'te ise 1 949'da,
bu kez G.F. Malipiero'nun
düzenlemesiyle Teatro Olimpico'da,
H ilde Güden, Boris Christoff gibi ünlü
sanatçılada Alberto Erede
yönetiminde dogdugu kente
kavuşmuştur . . . "Aslında çeşitli kişiler
tarafından yazılmış bir manüskript ve
provada kullanılan bir sürekli bas
partisi vardı . . . tek bir bas partisi, bir
de eskiz şeklinde ritonelli partileri ile
vokal partiler bulunmaktaydı.
Manüskript Venedik'te ortaya çıkmış,
sonradan da Napoli'de bir başka
kopya bulunmuştu. Operadan tek
kalanlar bunlardı; geri kalanının da
tekrar rekonstrüksiyonu
gerekliydi . . . " Bu satırları yazan ünlü
şef Raymond Leppard 1 962
Glyndebourne Festivali'nde operayı
büyük başarı ile sahnelemiş, bu yorum
1 97 1 'de Londra'da Coliseum'da
tekrarlanmıştı. Son yıllardaki, aslına
en yakın yorumlardan biri de, Roger
Norrington'un 1 974'de Kent Operası
temsili olmuştu . . .
Monteverdi'nin son operası olan
"Poppea'nın Taç Giymesi", bir prolog
ile üç perdeden oluşur ve konusu
M.S. SS yıllarında Roma'da geçer:
Ottone Roma'ya döndügünde
metresi Poppea'nın lmparator Neron
ile ilişkisini farkeder ve yıkılır.
Neron'un gururu kırılan eşi Ottavia'yı
filozof Seneca teselli eder. Seneca'nın
Neron'u da bundan vazgeçirmek için
çabası sonuçsuz kalır. Neron ise
Poppea ile evlenmeye karar verir ve
Seneca'nın öldürülmesini emreder. ll.
Perde Seneca'nın görkemli ölüm
sahnesi ile başlar. Neron sevinçlidir.
Ottone ise Poppea'yı öldürtmeye
karar vermiştir. 6. Sahne Poppea'nın
bahçesinde geçer. Poppea yaşlı dadısı
Arnalta ile konuşur ve aşkının
mutluluga ulaşmasını diler. Dadının
tatlı ninnisiyle uyuyakalan Poppea'yı,
Ottone'den Aşk Tanrıçası korur,
onun imparatoriçe oldugunu
görecektir. Poppea ve dadı mutludur:
Son rubini amoroso (Aşık yakutlar) . . .
Lamento della N infa

Kır Tanrıçası'nın yakarışı adlı dört ses
için bu şarkı, Monteverdi'nin 1 638'de
Venedik'te yayınladıgı 8. Madrigaller
Kitabı'nda yer alır. Bu parçalar Savaş ve
Aşk Madrigalleri (Madrigali guerrieri et

amorosi) olarak ikiye bölünmüştür ve
bestecinin 30 yıllık çalışmasını kapsar.
Sürekli basın (Basso continuo) kullanım
tarzından 1 620 yıllarında yazıldıgı
sanılan bu Lamento da, yine
"Odysseus'un Vatanına Dönüşü"ndeki
Penelope'nin havasını anımsatır. O.
Rinuccini'nin sözleri üzerine
bestelenen parça üç bölmelidir: Dört
notalı bir bas motifi üzerine kurulan
soprano Lamento'su, bir giriş ile
kapanış cümleleri arasına
yerleştirilmiştir. Monteverdi'nin trajik
karakteri vurgulamak için kullandıgı,
birbirinden farklı biçimde yansıyan,
disonanslı anlatım arka planda
sopranoya eşlik eden üç erkek sesi
tarafından gerçekleştirilir ve şaşırtıcı bir
armoni oluşur: Sopranonun rubato'lu
(gecikerek) yorumuna karşın üç erkek
sesin tempoya kesin uyumu, sevgilisi
tarafından terkedilmiş bu Nimfa'nın,
kırların güzel ve genç tanrıçasının
duygusal yalnızligını vurgular . . .
Damigella tutta bella

Güzel genç kız adlı, üç ses ve iki
keman için Chiabrera'nın sözleri
üzerine bestelenen bu şarkı,
Monteverdi'nin 1 607'de Venedik'te
yayınladıgı ve kardeşi Giulio
Cesare'nin Dichiaratione (Beyanat)
başlıklı Monteverdi prensiplerini
açıklayan önsözünü de içeren Scherzi
Musicali kitabında yer almaktadır.
Kitapta, Chiabrera'nın getirdigi ölçü
yeniligi, klasik Fransız lirizminin
modeli olan şiir dörtlükleri üzerine
bestelenen bu "Müzikal Scherzo'lar",
1 7. yüzyılda moda olan, "bir ölçü
içinde, süreleri birbirine eşit olan üç
notanın, iki tane birbuçuk nota"
(Yunanca bir buçuk=Hemiola)
tarzında kullanımını sergiler.
başlıklı bu enstrümental
müzik yine "Poppea'nın Taç Giymesi"
başlıklı operanın 1 . Perdesinin
1 1 . Sahnesinde yer almaktadır: Perde
sonunda Poppea'nın eski sevgilisi
Ottone'nin ümitsizlik içinde kendisine
aşık olan Drusila'ya -Kraliçe
Octavia'nın nedimesine- sevgisini
göstermesinden sonra seslendirilir.
Sinfonia

Bel Pastor dal cui bel sguardo

Güzel bakışlı çoban adlı, iki ses için
Rinuccini'nin sözleri üzerine

bestelenen bu Madrigal,
Monteverdi'nin ölümünden sonra
1 65 1 'de Venedik'te "Madrigali e
canzonette" (Madrigaller ve
Canzonetta'lar) başlıgı ile yayınlanan
9. Kitap'ta yer almaktadır.
Lidia spina del mio core

Kalbimin dikeni Lidia adlı üç ses ve iki
keman için -beş sesli olarak
bestelenen bu parça da 1 607'de
Venedik'te, "Scherzi Musicali"
başlıgıyla yayınlanan kitapta yer alır.
Tirsi e clori

Tirsi ve Klori adlı beş sesli çalgı
grubu için yazılan bu bale müzigi
(Balletto), 1 6 1 6'da Mantua Dükü
Francesco'nun ölümünden sonra
tahta çıkacak olan ve Monteverdi'nin
çok iyi tanıdıgı onun kardeşi adına
bestelenmiş ve o yıl Mantua'da
sahnelenmiştir. Daha sonra 1 6 1 9'da
Venedik'te 7. Madrigaller Kitabı'nda
"Concerto" başlıgı ile basılan bu
m üzik, küçük çapta düşünülmüş ve
aslında tiyatro ara müzikleri olan
lntermedi parçalarıyla süslenmişti.
Monteverdi burada tek d üze, tek
renkli gibi yansıyan Rönesans
orkestrasından uzaklaşan yapıdaki
m üzik toplulugunu öngörmüştü:
Yaylı çalgılarda, -keman ya da viyola
gibi yayla çalınan- viola da braccio
ailesinden sekiz çalgı ile sekiz şarkıcı
kullanmış; iki şarkıcıyı Tirsi (Thyrsis)
ve Clori (Chloris) partilerine
ayırmış; bas çalgılarını ise, büyük bir
lavta biçimindeki Chitarrone ve
klavsen ile biraz kısıtlı almış; küçük
klavsen spinet ve iki lavtadan başka
Clori'ye arp ile eşligi planlamıştı.
Eser ise, o yıllarda popüler olan
"Diyalog Madrigal" stilindedir: Eşlikli
resitatif tarzı tek sesli şarkıdan Monodi tarzı arya'dan- sonra beş
sesli olarak genişleti lmiş Madrigal
biçiminde, eskiye oranla daha ritmik
güçlükteki enstrümantal bale müzigi
ile işlenir. Konunun
kahramanlarından eski Yunan
mitolojisindeki Khloris (Roma
mitolojisinde Flora) eski Roma'da
adına şölenler düzenlenen Çiçek
Tanrıçası'dır; Thyrsus ise Baküs ile
i lgili şekilde, ucunda bir kozalak
bulunan, asma yapraklarıyla süslü bir
çam dalını sembolize eder.
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RINALDO ALESSANDRI N I, klavsen harpsichord
R I NALDO ALESSA N D R I N I
Katkıları i[in TEKFEN HOLDİNG A . Ş.ye tqekkiir ederiz.
We would /ike to thank TEKFEN HOLDING A.Ş. for spomoring this performance.

•

Giovanni Picchi ( 1 5 75 - 1 630)
Toccata • Ballo alla Polacha (Polonya Dansı Polish Dance)
• Ballo Ongaro (Macar Dansı Hungarian Dance )
• Ballo detto il Picchi • Pass'e mezzo
Girolamo Frescobaldi ( 1 5 83 - 1 643)
• Toccata Prima (1. Kitap Book I)
Cento Partite sopra Passacagli
•

Ara lnrermission

Bernardo Storace ( 1 7. yiizyıl 1 1 7th century)
Ciaccona (Chaconne)
Tarquinio Merula ( 1 5 94 ? - 1 665)
Capriccio cromatico (Kromatik Kapriçyo Chromatic Cappriccio)
•
•

Girolamo Frescobaldi
Capriccio sopra la Battaglia (1. Kitap Book I)
Baletto, Corrente, Passacagli (1. Kitap Book I )
Michelangelo Rossi ( 1 602?- 1 656)
Toccata Settima
Alessandro Scarlatti ( 1 660- 1 725)
Toccata

23.6. 1 999, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.30
Ararürk Culrural Cenrre, Concert Hall , 7 . 30 pm

Baroque müzigin özellikle de
Monteverdi repertuarının
zamanımızdaki en iyi şef ve
yorumcularından biri olarak kabul
edilen Rinaldo Alessandrini, Roma'da
1 984'de Teatro Ghione'de antik
enstrümanlarla Cavalli'nin La Calisto,
1 987'de Lugo'da Rossini
Tiyatrosu'nda Leonardo Vinci'nin
Catone in Utica'sı gibi Barok
repertuara ait birçok eserin modern
versiyonunu yönetti. 1 995'de Urbino
Festivali'nde Haendel'in Amadigi,
1 993'de Napoli'de RAl
Oditoryumu'nda Haendel'in Acis e
Galatea, 1 994'de Roma'da Oratorio
del Gonfalone'de Haendel'in ll
Trionfo del Tempo e del Disinganno,
1 993'de Ispanya'da Escorial
Festivali'nde Monteverdi'nin Orfeo,
1 993'de Orchestra Regional
Toscana'yla çıktıgı turnede ll
Combattimento di Taneredi e
Clorinda, 1 996'da Spoleto Due
Mondi Festivali'nde Haendel'in
Semele'sini yönetti. Alessandrini
yakın bir geçmişte de J.S. Bach'ın dini
müziklerinin yorumlandıgı bir
konserde Santa Croce Kilisesi'nde
Maggio Musicale Fiorentino
Orkestrası ve Korosu'yla ilk
konserini verdi. 1 6 ve 1 7. yüzyıl
repertuarı üzerine derin araştırmalar
yapan Rinaldo Alessandrini vokal ve
enstrümantal toplulugu Concerto
ltaliano'yu Avrupa'nın en önemli
festivallerinde ve salonlarında yönetti:
1 993'den bu yana her yıl düzenli
olarak davet aldıgı Utrecht Erken
Müzik Festivali, Flandern ( 1 992, 94,
95 yıllarında görev yaptı), Herne,
Paris, Barcelona, Milano, Tel Aviv
( 1 995) ve Edinburg ( 1 996) bunlardan
bazılarıdır. Alessandrini, konusundaki
yetkinligini Fransız "Opus 1 1 1 " ve
diger fırmalar için yaptıgı kayıtlarla
ortaya koydu.
Alessandrini'nin uluslararası ölçüde
ses getiren çalışmaları ona prestijli
ödüller kazandırdı: Orlando di
Lasso'nun Villanesche, Moresche ed
altre Canzoni'siyle Diapason d'Or
•
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( 1 995), Frescobaldi'nin Ari e
Musicali'siyle Cini Ödülü ( 1 995) ve
Diapason d'Or ( 1 994), Luca
Marenzio'nun Madrigali a Quattro
Voci'siyle Diapason d'Or ( 1 994),
Monteverdi'nin Secondi, Quarto,
Quinto, Sesto ve Ottavo Libro de
Madrigali'siyle Caecilia Ödülü ( 1 993),
Gramophone Ödülü ( 1 994),
Deutscher Schallplattenpreis ( 1 994),
Diapason d'Or ( 1 993, 1 994),
Academie Charles Cros Büyük Ödülü
( 1 995) ve Academie du Disque
Lyrique Büyük Ödülü'nü ( 1 995)
kazandı. Bunların yanısıra
Alessandrini'nin Antonio Vivaldi Yaylı
Çalgılar Antolojisi ( 1 989), J.S. Bach'ın
klavsen ve yaylı çalgılar için
konçertoları ve A. Scarlatti'nin
Cantata per la Notte di Natale
kayıtları da bulunmaktadır. Sanatçı
yakın gelecekte Cardiff'te Galler
Ulusal Operası'nda L'incoronazione
di Poppea'yı sahneleyecektir.
• Rinaldo Alessandrini is considered
one of the best performers and
conducrors of baroque music ar the
momem, especially for Momeverdi's
reperroire. He has conducred numerous
works from the baroque reperroire
revised in modern versions (i ncluding
La Calisro by Cavalli wirh amique
insrrumems at the Tearro Ghione in
Rom e in 1 984 and Carone in U rica by
Leonardo Vi nci at the Teatro Rossini in
Lugo in 1 987). He also conducred
Amadigi by Handel ar the Festival of
Urbino ( 1 995), Acis e Galatea by
Handel ar the Audirorium of the RAl
in Napoli ( 1 993), Il rrionfo del Tempo
e del Disinganno by Handel ar the
Orarorio del Gonfalone in Rome
( 1 994), Momeverdi's Orfeo ar the
Escorial Festival in Spain ( 1 993), I l
com barrimeneo di Taneredi e Clorinda
on tour with the Orchesrra Regionale
Toscana ( 1 993) and Handel's Semele ar
the Festival dei Due Mondi in Spolero
( 1 996).
He recendy made his debur on the
podium of the Maggio Musicale
Fioremino Orchesrra and Choir in a
concerr of sacred works by J .S. Bach ar
the Sama Croce Church. He has made
profound studies of the 1 6rh and 1 7th
cemury reperroire and has conducted
his vocal and insrrumemal ensemble

Concerro lraliano ar the most
im porcam European rhearres and
fesrivals: the Festival of Early Music of
Urrechr (where since 1 993 he has been
regularly invited ro appear each year),
the Flanders Festival (where he worked
in 1 992/93/94), the Festival of Herne
and in Paris, Barcelona, Milan, Tel
Aviv ( 1 995) and Edinburgh ( 1 996).
The qualiry of his work is proven by
the marı�· recordings made for the
Frend. � 1 "Opus l l l " and for other
imporram record companies. He has
recei ved prestigious prizes for the
imernarional level of his work that
i ncludes Villanesche, moresche ed alrre
canzoni by Orlando Di Lasso (Diapason
d'Or 1 995), Arie Musicali by Girolamo
Frescobaldi (Cini Award 1 99 5 ,
Diapason d'Or 1 994), Madrigali a
quarrro voci by Luca Marenzio
(Diapason d 'Or 1 994), the Secondo,
Quarro, Quinro, Sesro and Orravo l ibro
de madrigali by Claudio Momeverdi
(Prix Caecilia 1 993, Gramophone
Award 1 994, Deurscher
Schallplarrenpreis 1 994, Diapason d'Or
1 993- 1 994, Grand Prix de l'Academie
Charles Cros 1 99 5 , Grand Prix de
1 ' Academie du Disque Lyrique 1 99 5 )
and an amhology of string concens by
Amon io Vivaldi ( 1 989) and J .S. Bach
(for harpsichord and strings) and
Alessandro Scarlarri's Camata per la
norre di Narale. H ighlights of his
furure erıgagemems include
L'Incoronazione di Poppea ar the Welsh
National Opera in Cardiff.

Picchi: T occata ve S Parça
Yaşamı konusunda pek kesin birşey
bilinmeyen ltalyan besteci Giovanni
Picchi, degişik kaynaklara göre
organist ve lavtacı olarak da
tanımlanır: 1 600 yılında Venedik'de
basılan Fabritio Caroso nota albümü
kapagında lavtacı olarak gösterilen
Picchi'den, Romano Micheli'nin
1 6 1 5 'deki kitabında organ i st olarak
söz edilir . . . Picchi'nin klavyeli çalgılar
için ilk eserlerinden biri de
Toccata'dır. Latince, dokunmak
(Toccare) kelimesinden gelen ve 1 6.
yüzyıl ltalya'sında klavsen, ya da org
gibi dokunarak çalınan çalgılar için
yazılan parçalara Toccata adı verilmiş;
o zamanlar dört bölümlü olan

Sonata'lardan, tek bölümlü oluşu
nedeniyle ayrılan Toccata'lar daha
çok ragbet görmüştü. 5 Mart 1 623'te
Venedik'te Scuolo di San Rocco'ya
organist olarak atanan Picchi'nin bu
Teecata'yı 1 620' den önce yazdığı
sanılmaktadır. Çünkü, 1 6 1 9'da öldügü
bilinen Francis Tregian'ın derledigi,
klavyeli çalgılar müziklerinden · oluşan
Fitzwilliam Virginal Book adlı kitapta,
biraz tahrif edilmiş şekilde yer
almaktadır. Aslında klavsenin küçük
ve ilkel şekli olan Virginal adlı çalgı
için derlenen ve önce yanlışlıkla
"Queen Elizabeth's Virginal Book"
(Kraliçe Elizabeth'in Virginal Kitabı)
olarak tanınan, sonradan 1 9 1 6'da
ölen Vikont Fitzwilliam'ın
koleksiyonunda bulundugu için b u adı
alan kitaptaki Toccata, dogaçlama
tarzına yakın yazılmıştır ve Picchi'nin
tanınan ilk bestesidir.
Picchi'nin Ballo alla Polacha (Polonya
tarzı dans parçası), Ballo Ongaro
(Macar dansı), Ballo detto il Picchi
(Picchi'ye atfedilen dans) ve Pass'e
mezzo (iki vuruşlu ve Pavan'dan daha
hızlı bir 1 6. yüzyıl !talyan dansı) adlı
parçaları ise 1 62 1 'de Venedik'te
basılan "lntavolatura di balli
d'arpichordo" (Kiavsen için tabulatur
-şifreli- yazımlı dans parçaları) başlıklı
dans kolleksiyonunda bulunmaktadır.
Bu kitapta yine o çagların popüler
müzigi olan Saltarello, Todesca,
Padoana gibi danslar da yer alır. Picchi
kitaba yazdıgı önsözde, bu kitabın
halkı memnun bırakması durumunda
dört dans kitabı yayınlayacagı da
belirtir. Bu danslarda Picchi, melodiyi
bazen kadans biçimi akorları da
kullanarak akıcı şekilde sag ele
vermiş, sol elde ise tam bir eşlik
partisi öngörmüştür.

Frescobaldi: 2 Parça
Genç yaşında Roma'ya giderek
1 604'de ünlü Santa Cecilia
Akademisi'nde organist ve şarkıcı
olarak çalışan, daha sonra da 1 608'de
Papalık Kilisesi San Pietro'da görev
alan Girolamo Frescobaldi !talyan org
okulunun ilk büyük ve önemli
ustasıdır. Yetiştirdigi degerli
ögrencileriyle Avrupa'yı etkileyen
besteciden günümüze pek az eser
kalmıştır. Daha önce Papalık elçisi ile
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1 607'de Flander'e giderek Brüksel'de
ilk kitabını 1 608'de bastırtan
Frescobaldi'nin ünü o kadar artmıştı
ki, Roma'daki ilk konserine binlerce
kişi geldi. Ölümüne kadar Roma'da
kalan, ancak 1 628-34 arasında
Floransa'da saray organisti olan
Frescobaldi o çagda geçerli tüm
müzik formlarını ve beste stillerini
mükemmelleştirmiş, kuzey ltalya'nın
(Venedik'in) katı formu ile güney
ltalya'nın (Napoli'nin) anlatımdaki
canlıligının uyumunu saglamıştır.
Monteverdi'nin opera ve madrigallere
kazandırdıgı önemi ve yeniligi
Frescobaldi çalgı müziginde Fantasia,
Canzone, Ricercare, Toccata,
Capriccio, Partita ve dans türlerinde
gerçekleştirmiştir.
Toccata Prima: Frescobaldi'nin
Roma'da 1 6 1 5'de yayınladıgı, 1 637'de
ikinci kez bastırdıgı "Toccate e
Partite d'lntavolatura di Cimbalo,
Libro primo" (Kiavsen için tabulatur
olarak Toccata ve Partitalar 1. Kitap)
adlı kitap, 1 637'de genişletilmiş ve
Correnti (Corrente'ler), Balietti
(Baletto'lar), Ciaconne (Ciacona'lar),
Passacagli (Passacaglia'lar) eklenmişti.
Burada özellikle Teecata'lara önem
veren ve 1 2 ayrı Toccata yayıniayan
Frescobaldi ön sözünde, Toccata
yorumunun anlatıma yönelik olması
gerektigini belirtmiş ve bugün bile
geçerli olan bu görüşleri, o zamana
kadar tanınmayan özgür bir çalış
stiline yol açmıştır: Burada, etkili
olmak için özgür bir tempo önermiş,
ritmin esiri olmayan ve girişlerin agır
ve arpeggiando (arpejli) şekilde
yorumunu, eger bir akor uzun süre
tutulacaksa, onu çok kez çalmayı,
kadanslarda küçük degerieri
arttırmayı, sona dogru tempoyu
yavaşlatmayı, gerçek tempoyu da
çalanın iyi zevkine ve ince hükmüne
göre tespit etmesini ögütlemiştir.
Daha çok eski Praeambulum (Prelüd)
karakterini taşıyan bu Teecata'larda
Frescobaldi, çeşitli pasaj ve
süslemeleri içeren dört-beş ayrı
bölümlü yazdıgı bu eserlerin ayrı ayrı
parçalar şeklinde çalınabilecegini de
belirtmiştir. . . .
Cento Partite sopra Passacagli
(Passacaglia'lar üzerine 1 00 Partita)
adlı eseri de yine 1 637'de yayınlanan
kitapta yer almıştır. Bu Partita'larda

çok renkli tınılar deneyen
Frescobaldi, tanınmış eski
Romanesca, Follia, Passacaglia gibi
türler üzerine varyasyonlar
gerçekleştirmiştir. Bu parça da 3/4'1ük
ölçüde, sokakta yürürken yapılan,
dört ölçü süren bas motif üzerine
agır bir dans olarak gerçekleşen 1 6.
yüzyıl eski !talyan Passacaglia'sı
üzerine bir dizi varyasyon olarak,
Passacaglia ile Ciaccona (Chaconne)
bölümlerinin hem tonalite, hem
melodi degişkenligi ile
gerçekleşmiştir . . .
Capriccio sopra La Battaglia (Savaş
üzerine Capriccio) adlı parça da yine
1 637'deki kitapta yer almaktadır.
Frescobaldi Capriccio (Kapris)
türündeki parçalarını çeşitli temalar
üzerine kurmuş, bazen gugukkuşu
(cucco), bazen tanınmış bir arya (Aria
di Ruggiero) kullanmıştır. Frescobaldi
aslında Capriccio stilini, eski Canzone
(şarkı) ve Ricercare (vokal
Motet'lerin ara müzigi olarak yer alan
ve 1 5. yüzyılda kontrpuanlı bir
bestenin benzetimle füg ya da kanon
tarzında geliştigi enstrümantal parça)
stillerini kaynaştırarak canlı biçimde
işlenmesiyle oluşturmuştur. Burada
da bir savaşçı temayı kullanmış,
Capriccio'lara konu katan ilk besteci
sayılmıştır.
Balletto, Corrente, Passacagli adlı
parçalar da yine aynı kitaptan
alınmıştır. Bunlar tümüyle dans için
yazılmış kısa parçalardı r ve o çagların
"bis" (ankor) müzikleri olarak
düşünülebilecek çekicilige sahiptir.
Aslı eski Yunanca Ballizein'den
kaynaklanan ve Latince'ye Baliare
(dans etmek) fiili şeklinde geçen,
müzigi de Balletto olarak tanımlanan
dans parçaları, önce saray dansı,
sonra da opera-bale müzigi olarak
gelişmiş, bazen de danslardan oluşan
bir süitin adı olarak kullanılmıştır. lik
önce lavta için yazılan 2/4'1ük, ya da
4/4'1ük ölçülü Balletto'ların klavyeli
çalgılar için ilk örneklerini Picchi
( 1 62 1 ) ve Frescobaldi ( 1 627-37)
bestelemiştir. Her zaman iki kez
tekrarlanan bölümü olan Balletto,
genellikle bir dans süitinin ilk parçası
olmuş, onu Corrente, agır Sarabande,
canlı Giga gibi danslar izlemiştir . . . Üç
vuruşlu canlı bir dans olan Corrente
ise Balletto'ya bir kentrast yaratır.

ltalyanca "akıcı" anlamına gelen
Corrente, Fransız dansı Courante'in
!talyan versiyonu olarak
degerlendirilir. ltalya'daki 3/4'1ük, ya
da 3/8'1ik ölçüde, berrak armonik ve
ritmik yapısı olan Corrente, Fransa'da
3/2'1ik, törensel bir Courante'dır.
ltalya'da ilk kez Cesare Negri'nin
1 604'de, dans adımlarını da
göstererek yayınladıgı Corrente,
sonunda Bach'ın Courante'ları ile
zirvesine ulaştırmıştır . . . Passacaglia ise
erken Barok çagda bir şarkı türü
olarak çıkmış, 1 7. yüzyılda ltalya ve
Ispanya' da, 3/4'1ük ölçüdeki dört
mezürlük basso ostinato (direngen
bas) motif üzerine varyasyonlada
işlenen, Chaconne (Ciaccone)
benzeri parçalara verilen ad olmuştur.
Ispanya'da beş telli gitar için Paseo
(Promenad) adıyla ilk örnegi saptanan
Passacaglia, Ispanyolca'daki pasar=
yürümek ve calle=sokak kelimelerinin
birleşiminden oluşmuştur. ltalya'da
ise ilk örneklere, 1 606'da Floransa'da
yayınlanan Girolamo Montesardo'nun
gitar için albümünde (Nuovo
lnventione d'lntavolatura - Tabulatur
yazımda yeni buluşlar) rastlanmıştır.
Frescobaldi "Aria di passacaglia"
(Passacaglia aryası) gibi eserlerde bas
ezgisinin varyasyanlarına önem
vermiş; bu türü Partita temaları
olarak kullandıgı gibi ayrıca süitlerinde
de çeşni olarak, klavyeli çalgılar için
ilk degerlendirenlerden biri olmuştur.

Storace: Ciaccona
1 7. Yüzyılda yaşayan ltalyan besteci
Bernardo Storace'nin 1 664 yıllarında
Sicilya'nın Messina kentinde orkestra
yöneticiligi yaptıgı bilinmektedir. 1 8.
Yüzyılda Ingiltere'de yaşayan müzikçi
Storace ailesi ile akraba oldugu
sanılan bestecinin klavsen veya org
için yazdıgı çeşitli eserleri Venedik'te
1 664'de yayınlanmıştır. Frescobaldi ile
Pasquini arasında önemli bir aşama
olan eserleri (Passamezzo,
Romanesca, Spagnoletta ve
Passacaglia'lar) arasındaki tek
Ciaccona (Chaconne) isimli agır dans,
dört ölçülük bir bas tema üzerine
tekrarlanan çeşitlernelerden
kuruludur. Onun "Selva di varie
composition d'intavolatura per
cimbale ed organo" (Cembalo ya da
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org için tabulatur yazımlı çeşitli
kompozisyonlar demeti) adlı eserinde
yer alan dört Passacaglia'dan sonra,
Ciaccona adlı bu a�ır dansta dört
ölçülük kısa tema birçok kez tekrar
edilir.

Merula: Capricio cromatico
Cremona'da 1 594 ya da 1 59S'de
do�du�u sanılan ltalyan besteci,
organist ve viyolonist Tarquinio
Merula hem çalgı, hem de vokal
müzik alanında ça�ının en iyi ve
gelişmiş örneklerini vermiştir. Önce
Cremona'da Santa Bartolarneo
Kilisesi'nde organist olarak çalışan
Merula, 1 6 1 6'da Lodi'de Santa Maria
Ineoranata Kilisesi'nde görev almış,
1 62 1 'de Polanya'ya giderek
Varşova'ya yerleşmiştir. Polonya Kralı
lll. Sigismund'un "Organista di chiesa
e di camera" (Kilise ve oda müzi�i
organisti) olarak 1 624'ten sonra
hizmet eden Merula, 1 626'da
Cremona'da Laudi di Madonna
Kilisesi'nde orkestra şefli�ine
getirilmiş. 1 63 1 'de Bergama'da Santa
Maria Maggiore'de aynı görevi
üstlenmiştir. Bir ara ö�rencilerine
karşı edebe aykırı davranmakla
suçlanan Merula, problemin
çözümünden sonra 1 63 3'de yine
Cremona'daki görevine dönmüştür.
Ancak maaş ve yetke problemleri
nedeniyle iki yıl sonra oradan da
ayrılmış ve Bergama'daki kilisenin
müzik şefi ve organisti olarak 1 638'de
çalışmaya başlamış, ama müzikçilerin
onun yönetiminde çalmayı
reddetmeleri yeni problemler
yaratmıştır. En sonunda yine
Cremona'ya, 1 646'da katedralin
organisti olarak dönen Merula
ölümüne kadar orada kalmıştır . . .
1 643'de beş ayrı besteci ile birlikte
yazdı�ı "La Finta Savia" (Akıllı kızın
hilesi) operasından başka önemli dini
eserleri arasında yaylı çalgılar
eşli�inde ilk solo Motet'i ve dindışı
koro eserleri, Madrigal'ler,
Canzonetta'lar besteleyen Merula
genellikle üç çalgı için Canzone'ler
yazmış, bazı ilginç notlar da
eklemiştir: 1 635'te yayınladı�ı bir
albümde, bir Ciaccone'nin teması
olan arya için "parça sonuna kadar 34
kez tekrarlanacaktır" sözlerini yazan

Merula'nın, klavyeli çalgılar için
Canzon, Capricio, Sonata cromatico,
Toccata del second o tono,
Cromatico Capricio gibi eserlerini
içeren bu albümü 1 960'da
müziksevedere yeni basımıyla
sunulmuştur . . . Aslında "Un
cromatico overo Capricio primo
tuono per le semituoni" (Bir
kromatik ya da yarım tonlu birinci
tonu içeren Capricio) adını taşıyan ve
kısaca Capricio Cromatico (kromatik
- yarım sesli düzende Kapriçyo)
olarak adlandırılan eseri son yıllara,
1 960'1ara kadar tanınmıyordu; ancak,
Alman asıllı Amerikalı müzikolog Willi
Apel, Merula'nın 1 700'1ere kadar
besteledi�i klavyeli çalgı müziklerini
araştırmış ve yayınlamıştır.

Rossi: T occata Settima
Cenova'da 1 60 1 ya da 1 602 yıllarında
do�du�u sanılan !talyan organist ve
besteci Michelangelo Rossi, özellikle
iyi bir viyolonist olarak tanındı�ı için
de "Michel Angelo Violino" lakabıyla
anılmıştır. 1 7. Yüzyıl ltalya'sının önde
gelen klavyeli çalgılar bestecisi olan
Rossi'nin yaşamı hakkında az şey
bilinmektedir. Cenova'da San
Lorenzo Katedrali'nin organisti olan
amcası Lelio Rossi'nin yanında
asistanlık yaptıktan sonra 1 624'de
Roma'ya giderek Savoia Kardinali
Maurizio'nun hizmetinde çalışmış ve o
günlerin en ünlü !talyan bestecisi G.
Frescobaldi'nin ö�rencisi ve arkadaşı
olmuştu. 1 629'da Kardinal ile Savoia
hanedanının hüküm sürdü�ü krallı�ın
başkenti Torino'ya giden ve orada
lavtacı Paolo Bisogni'nin operasının
temsiline katılan Rossi, Roma'ya
dönüşünde kentin en güçlü ailesi
Barberini'lerin hizmetine girmiş, Papa
VIII. Urban'ın ye�eni ve Roma valisi
Don Taddeo Barberini'nin eşine
"Erminia Sul Giordano" adlı operasını
ithaf etmiş. lik kez Palazzo Barberini
Tiyatrosu'nda ünlü heykeltraş
Bemini'nin dekorlarıyla 1 633'te
sahnelenen bu operada, Rossi de
Apolion rolünde sahneye çıkarak
Müzleri taşıyan arabanın en tepesinde
keman çalmış. 1 638'de Kuzey
ltalya'ya gitmiş; ünlü Este ailesinin
hizmetinde 1 638'de Ferrara'da C.
Bentivoglio ve C. Sforza ailelerinin

dü�ünü için yazdı�ı -bugün notaları
kayıp- Andromeda operasını
sahnelemiştir.
Yaşamını ltalya'nın bu güçlü ailelerinin
himayesinde sürdüren ve bir belgeye
göre 1 64 1 'de Floransa Dükü
Sforza'nın saray müzikçisi de olan
Rossi -bugün daha çok- 1 637'de
yayınladı�ı klavyeli çalgılar müzi�i ile
anılır: "Toccate e Correnti
d'intavolatura d'organo e cimbalo"
(Org ve çembalo için tabulatur
yazım lı Toccata ve Corrente'ler) adlı
bu albüm, bestecinin ölümünden
sonra, "4 Toccate, 2 Versetti, 4
Partite sopra La Romanesca" başlıklı
eserler de eklenerek 1 657'de tekrar
yayınlanmıştır. On Toccata ve on
Corrente'nin yer aldı�ı ilk basım,
Barberini ailesinin armasını taşımakla
birlikte bir ithaf yazısı içermez. Ikinci
basım ise Aldobrandini ailesi armasını
taşımaktadır. Ö�retmeni
Frescobaldi'nin etkisinin belirgin
oldu�u bu eserlerde Rossi,
Toccata'larını Napeliten Toccata
stilinde, emprovize (do�çlama)
biçiminde, açılışta akorlar ve kısa,
çekici figürler kullanmış, armonik
gerilimler ve parlak pasajlada ve
benzetimli bölmeler de işlenmiştir:
Ancak, onun bu albümdeki her biri
ayrı bir tonalitede olan on
Toccata'sından 7. Toccata'sı (Toccata
settima) yo�un bir kromatizmle
(yarım seslerin kullanımıyla) ve Re
minör-Re majör kontrastlarıyla
bestelenmiştir.

Scarlatti: Toccata
!talyan operasının Napoli okulu
kurucusu sayılan Pietro Alessandro
Gaspare Scarlatti 1 I S kadar opera
bestelemiştir. Palermo'da do�n. 1 2
yaşında Roma'da Carissimi ve
Pasquini'nin ö�renci olan Scarlatti'nin
olgunluk ça�ı Napoli ile Roma
arasında geçmiş, saray orkestrası
yöneticili�i yapmış, ders vermiştir. Bir
ara sanat hamisi ünlü Kardinal
Ottone'nin yanında orkestra
yöneticisi de olmuştur. 1 8. yüzyılın
modasına uyarak, bir müzikçinin
müzik alanında büyük bir meydan
okuması sayılan, ses ve çalgı için dini
eser yazmaya da önem vermiş; sekiz
Madrigal, 1 3 Mes, 84 Motet ve 600'ü
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aşkın Kantat bestelemiştir. Aslında
vokal eserler bestecisi olarak tanınan
Scarlatti'nin I l i S'te yazmaya başladıgı
" 1 2 Sinfonie di Concerto Grosso"dan
başka oda müzigi Sonata'ları ve
klavsen ve org için 30'u aşkın
Toccata'sı önemli çalgı müzigi
eserleridir. Onun Toccata'ları
çogunlukla bir ile beş arasında
degişen kısa bölmeli eserlerdir.
Pasquini'nin etkisi de sezilen bu
Teecata'ların Füg bölümleri de iki ya
da üç seslidir. Bazılarında görülen
arpej biçimindeki akor pasajları,
Bach'ın Kromatik Fantezi'sini
müjdeler gibidir. Bazıları ise, 1 723'te
yazılan görkemli Re minör eser gibi
varyasyonları içeren bir süit, "Follia di
Spagna" tarzındadır . . . .
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SKAM PA YAYLlÇALG l LAR DÖRTLÜSÜ
SKAMPA STRING QUARTET
S KAM PA D ÖRTLÜSÜ
Katkılan i[in TEKFEN 1-fOLDING A.Ş.ye tejekkiir ederiz.
We would /ike to thank TEKFEN l-f0LD1NG A.Ş. for spansoring this performance.

PAVEL FISCHER - JANA LUKASOVA, kemanlar violins
RADIM SEDMIDUBSKY, viyola viola - PETER JARÜSEK, viyolonsel cello

Wolfgang A madeus Mozart ( 1 7 5 6- 1 7 9 1 )
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.4, D o Majör (KV 1 57)
Srring Quarrer No.4 in C Major (KVl 57)
A llegro

•
•

A ndante
•

Presto

Fe/ix Mendelssohn ( 1 809- 1 84 7 )
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Mi Minör Op.44 No.2
Srring Quarrer in

E

M i nor, Op.44 No.2

A 1/egro assai appanionato

•
•

Scherzo. A 1/egro di mo/to
•

A ndante- attaca
•

Pres to agitato

Ara lnrermission

Bedrich Smetana ( 1 824- 1 884)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. l , Mi minör (Yaşamımdan)
Srring Quarrer No. I in
•
•

E

M i nor (From my life)

A 1/egro vivo appanionato

A 1/egro moderato alla polka
• Largo sostenuto
•

Vivace

24.6. I 999, Aya Iri ni Müzesi, I 9.30 Hagia Ei ren i

Museum,

7.30 pm

S KAMPA QUARTET
• 1 989 yılında Prag Akademisi'nde
Antonin Kohout ve Smetana
Dörtlüsü'nden Milan Skampa'nın
önderligi ve desteginde kurulan
Skampa Dörtlüsü, o günden bu yana
uluslararası oda müzigi dünyasında
kendisini kabul ettirdi. Kurulmasının
üzerinden yalnızca altı ay sonra
ülkelerinde gerçekleşen yönetim
degişikligiyle birlikte ilk özgürlük
heyecanını yaşayan Skampa Dörtlüsü,
Avrupa'da, ABD'de ve Doğu'da
turneye çıktı ve gittiği her yerde
tekrar konser vermek üzere davet
aldı. Quartetto ltaliano'dan Piero
Farulli'yle, Amadeus Dörtlüsü'nün
üyeleriyle ve La Salle Dörtlüsü'nden
Walter Levin'le çalışmalar yapan
Skampa Dörtlüsü, 1 990'da Premio
Vittorio Gui Yarışması'nda aldığı En
Iyi Dörtlü Ödülü'yle birlikte başarısını
kanıtladı. Dörtlü 1 99 1 'de Hollanda'da
Charles Hennen Yarışmasında
Birincilik Ödülü ve 1 992'de de Çek
Oda Müziği Derneği'nden Özel Ödül
aldı.
Skampa Dörtlüsü Londra'daki ilk
konserini Wigmore Hall'da 1 993
Şubat'ında verdi ve konser onlara
Kraliyet Filarmoni Derneği'nin " 1 993
En Iyi lik Konser Ödülü"nü
kazandırdı. The Independent
gazetesinden Michael White
unutulmaz konseri "mükemmelliğin
sınırında" olarak nitelendirirken,
Wigmore Hall'un yöneticisi William
Lyne konser hakkında " 1 993'deki ilk
konserlerinde seyirciyle kurdukları
muhteşem iletişim hemen
farkediliyordu" yorumunu yapıyordu.
Dörtlü bir yıl sonra yılda en az üç
kere düzenli olarak sahne alması için
Wigmore Hall'un ilk yerleşik grubu
olarak kabul edildi. Skampa Dörtlüsü,
Viyana Musikverein, New York
Lincoln Center, Tokyo Suntory Hall
gibi dünyanın belli başlı konser
salonlarında ve Edinburg, Melbourne,
Aspen, Berlin ve Gstaad gibi önemli
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festivallerde konserler veriyor.
Dörtlü sıkça Amsterdam
Concertgebouw' da, Salzburg
Mozarteum'da ve Prag'daki Dvorak
Salonu'nda sahneye çıkıyor. Aynı
zamanda Josef Suk, Melvyn Tan,
Wolfgang Holzmair, Nikolai
Demidenka ve John Williams gibi
sanatçılada ortak çalışmalar yapıyor.
1 998 yılı, Skampa Dörtlüsü'nün
Musikverein'deki konserine, Carnegie
Hall'u da (Petr Eben'in Dörtlüsü'nün
Kuzey Amerika'daki ilk
seslendirilişini) içeren ABD turnesine,
Cheitenham ve Warwick
festivallerinin de dahil oldugu dört
Ingiltere turnesine sahne oldu. Dörtlü
Temmuz 1 998'de Warwick
Festivali'nde Sylvie Bodorova'nın
Terezin Ghetto Requiem'inin ilk
seslendirilişini gerçekleştirdi. Melvyn
Tan ile Wigmore Hall'da 1 996-97
sezonunda verdikleri başarılı konserin
ardından, 1 997-98 sezonunun
kapanışında Lars Vogt ve genç gitarist
Slava Gregorian ile konser teklifi aldı.
Deneyimlerini genç ögrencilerle
paylaşmak konusunda istekli olan
Skampa Dörtlüsü üyeleri Kraliyet
Müzik Akademisi'nde ve Walter
Lewin'le birlikte Wigmore Hall'da
master kursları veriyor. Dörtlü'nün
1 999 programında da Avustralya,
Yeni Zelanda, Ingiltere, ABD ve
Hollanda'da yeni turneler bulunuyor.
Skampa Dörtlüsü Çek Devrimi'nin ve
kendi kuruluşlarının onuncu yılı
kutlamalarında 1 999 yılı Aralık ayında
Wigmore Hall'da bir Çek Festivali
gerçekleştirecek.
Sık sık BBC yayıniarına katılan
Skampa Dörtlüsü Supraphon ve
Legend için Beethoven, Smetana,
Janacek, Dvorak ve Suk'un eserlerini
içeren dört kayıt gerçekleştirdi.
Dörtlü son olarak Ronald van
Spaendonck ile Mozart Klarinet
Beşiisi ve Beethoven Op. 59 No.2'nin
kaydını yaptı.
• Founded in 1 989 at the Prague
Academy under the guidance and
encouragement of Antonin Kohout and
Mi lan Skampa of the Smetana Quartet, .
the S kampa Quartet has since
established itself on che i nternational
chamber music circuit. Within half a
year of i ts foundation, the Yelvet

Revolution gave this young guarret i ts
fırst tas te of freedom to tour abroad in
Europe, che United States and che East,
where they have been invi ted ever since
to return.
Having srudied wich Piero Farulli of
the Quartetco Italiano, with members
of the A madeus Quartet and with
Walter Levin of the La Salle Quartet,
the S kampa Quartec"s exeellence was
fırst recognised in 1 990 when they
became the winners of the Best Quartet
prize in che Premio Yitcorio Gui
Competition in Florence. The following
year the young guarter was awarded che
fırst prize in the Charles Hennen
Competicion in the Netherlands and in
1 992 they received a special prize from
che Czech Chamber Music Sociery.
The Quartet made ics London debut in
February 1 993 at Wigmore Hall , an
appearance which won them che Royal
Philharmonic Society Award for the
best debut of that year. M ichael White
of The Independent deseribed the
Quartec at the time as "on the brink of
greatness" and William Lyne, the
Director of Wigmore Hall, commenred
on that memorable concert chus: "After
rheir concerc in 1 993 one sensed cheir
tremendous rapport wich the audience" .
So much so, that a year lacer Wigmore
Hall appoinred the Skampa Quartet as
i ts fırst artists-in-residence to ensure
their regular appearances at che venue
in a series of concerts, at leasc three
times a year.
The Skampa Quarcet performs at
presrigious venues worldwide such as
the Musikverein, Yienna, che Lincoln
Center in New York and che Suntory
Hall in Tokyo and at festivals
including Edinburgh, Melbourne,
Aspen, Berlin and Gscaad. They also
frequencly appear at the
Concertgebouw in Amscerdam, che
Mozarteum in Salzburg and che Dvorak
Hall in Prague. The Quartet
collaborates with outstanding
musicians such as Josef Suk, Melyvn
Tan, Wolfgang Holzmair, Nikolai
Demidenko and John Williams.
1 998 saw the S kampa Quartet return to
the Musikverein, a tour of the US
including rheir debut at Carnegie Hall
(where they gave the North American
premiere of Petr Eben's Quartet) and
four tours of the UK including dates at

Cheirenham and Warwlck Fesrivals. At
the latter, they performed the world
premiere of Terezin Ghetto Requiem
by Sylvie Bodorova in July. Following
che great success of c heir concerr with
Melvyn Tan concluding the 1 996-97
season at the Wigmore, they were
offered the fina! concert of the 1 997-98
season at which they performed with
Lars Yogc and che young cricically
acclaimed guicarisc Slava Gregorian.
The Quartet is keen to share c heir art
wich students and in 1 998 they gave
master-dasses at the Royal Academy of
Music, and at the Wigmore Hall with
Walter Levin. 1 999 brings a rerurn to
Auscralia and New Zealand and furrher
tours in the UK, US, )apan and
Holland. To celebrate the tenth
anniversary of che Yelvet Revolution
and ren years of the S kampa Quartet,
they w ili present a Czech Festival at
Wigmore Hall in December 1 999.
The S kampa Quarcet frequencly
broadcasts with the BBC and has made
four recordings on the Supraphon and
Legend Labels which include music of
Beethoven, Smetana, Janacek, Dvorak
and Suk. Their laresr eecording is of the
Mozart Clarinet Quintet with Ronald
van Spaendonck (as featured at
Wigmore Hall in July 1 997) and
Beechoven üp. 59 No. 5 2 .

Mozart: Dörtlü
1 8. Yüzyıl sonunda melodiye egemen
olan ve diger çalgıları ancak sürekli
bas eşligi olarak kabul eden düşünce
tarzı degişmiş; insanların kişiligi gibi,
çalgıların kişiligi ve eşitligi zamanla
güçlenmiş, armonik destek, bestede
gözetilen bütünlük önem kazanmıştı.
Böylece yaylı çalgılar dörtlüsü de bu
gelişmenin odak noktalarından biri
olmuş, Haydn'dan sonra Mozart da bu
tarza yönelmişti. Ancak onun ilk yaylı
çalgılar dörtlülerinin daha bu
karakterleri yansıtmamasına,
1 9. yüzyılın dogacak olan
problemlerinden uzak olmasına karşın,
yine de tutkulu müzikçiler tarafından
ilgiyle karşılanmıştır. 1 770'de, daha 1 4
yaşında ilk dörtlüsünü (KV80) ltalya'da
yazan Mozart, daha bu dört çalgıyı eşit
degerlendirmemiş olsa bile, ltalyan
stiline göre ustaca kaynaştırmıştı.
Günümüzde çok çalınan ve Salzburg'da
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daha küçük yaşta bu türe ilgi duymuş,
hatta ilk bestesi bir dörtlü (Op. l )
olmuştu. Onun, 1 8 yaşında yazdıgı
Op. l 3 La minör Kuartet'inden on yıl
sonra, 1 837'deki Mi minör Dörtlü'sü
ise Op.44 dizisinin ikinci eseri olarak
numaralanmasına karşın, bunların ilk
yazılanıdır. Düsseldorftan ayrıldıktan
ve 1 835'te Leipzig Gewandhaus
Orkestrasına şef olduktan sonra,
Mendelssohn ertesi yıl Frankfurt'da
eecile Jeanrenaud ile n işanlanmış ve
1 837'de de, 1 8 yaşındaki bu kızla
evlenmişti. O yıl, Re Minör Piyano
Konçertosu ve Op.37 Org
Prelüdleri'ni de besteleyen
Mendelssohn'un Op.44 No.2 olarak
işaretlenen bu Mi M inör Dörtlüsü de
o yıl yazıldı. Digerlerine göre daha
çekingen karakterde olan eserde
renkler, sesler ve atmosfer biraz
bastırılmış gibidir. Belki de, bestecinin
Freiburg'da balayını geçirirken eseri
yazmasının bunda etken olabilecegi
belirtilir. 1 8 Haziran 1 837'de
tamamlanan Dörtlü'nün 2. ve 3.
Bölümlerinin çekiciligi yanında keman
konçertosunu anımsatan ilk bölüm ile
son bölümleri biraz tutucu yapıdadır.
Aynı zamanda eserin en uzunu olan 1 .
Bölüm 4/4'1ük ölçüde, oldukça neşeli
ve tutkulu (AIIegro assai
appassionato) tempoda başlar.
Besteci bölüme agır bir giriş koymayı
da düşünmemiş, aynı tempo ve
melodik benzerlikte iki tema
kullanmıştır. Sakin, hatta okşayıcı
özellikteki birinci tema, ikinci keman
ve viyolanın aceleci ve sürekli
senkopları eşliginde duyurulur.
Besteci ikinci temayı sunmadan önce
arada, 1 6'1ık notalarla unison olarak
işlenen motiflerle bir ara kontrastı
saglar. Bir şarkı benzeri olan ikinci
tema ise birinci kemanla başlarken
diger üç çalgı saglam bir kontrpuanla
destek verir. Viyolonsel temayı
sürdürerek diger çalgıların da
katılabilecegi bir düzeye getirir.
Coda'da ise her iki tema birlikte
güçlü bir final oluşturur . . . 2. Bölüm
3/4'1ük ölçüde, Mi Majör tonda, çok
neşeli (AIIegro di molto) tempoda
--------� kısa oldugu kadar da çekici bir
Mendelssohn: Dörtlü
-------1 Scherzo'dur. Tıpkı Bir Yaz Gecesi
Rüyası'nı anımsatan, gizemli
Mendelssohn, aile gelenegi olarak
koşuşmalada virtüozca yorumlanan
evlerinde oda müzigine verilen önem
müzik, şaşırtıcı vurgulamalar, hızlı
ve Mozart ile Beethoven'in etkisiyle

besteledigi üç Divertimento'dan -ya da
Salzburg Senfonileri'nden (KV 1 36- 1 371 38)- sonra, 1 77 1 sonunda i talya'da,
Milano yolunda altı kuartet (KV 1 551 60) yazdı. Gerçek oda müzigi
karakterindeki bu eserlerde o günkü
orkestral anlayıştan bile daha bilinçli
bir çalgı partisi, ilk ve son bölümlerde
daha usta bir geliştirim (developman)
ve herşeyden önce de, çagın
sosyetesinin müzik ölçülerini aşan
kişisel bir anlatım bulunmaktaydı.
Özellikle, -genellikle minör tonda
gerçekleşen- orta bölümler, gelecegin
büyük kuartetlerini müjdeliyordu.
Ayrıca Mozart kuartetlerini çok
ciddiye almış, kendine biraz hafif (!)
gelen, serenad benzeri agır bölümleri,
sonradan yeni yazdıkları ile
degiştirmişti. Bir ara, müzikolog
Ludwing Finscher'in de belirttigi
şekilde, bu altı kuartetin bazılarının
manüskriptlerinde viyolonsel yerine,
bassi (bas çalgılar) kelimesinin yer
alması nedeniyle divertimento olarak
görülmesine karşın, çalgı partilerinin
"solist" yapısında düzenlemesi bu
kuşkuyu gidermiştir.
Yaşamı boyunca -kuartet formunda
olan üç Divertimento dışında- 23
tane yaylı çalgılar kuarteti yazan
Mozart'ın 4. Kuarteti olan KV 1 57, Do
Majör Dörtlü'de de bu özellikler
görülür. Hepsi de üç bölümlü olarak
düzenlenen bu eserden (KV 1 55- 1 60)
Do Majör Kuartet'in 4/4'1ük ölçüdeki
1 . Bölümünün temposu belirtilmemiş
olmasına karşın, neşeli (AIIegro) hızda
yorumu süregelmiştir. Üç bölümü de
1 26 mezürü içeren eserin 2. Bölümü,
Do minör tonda, 3/8'1ik ölçüde
duygulu bir serenadı anımsatır. Son
bölüm ise 2/4'1ük ölçüde, çok hızlı
(Presto) tempoda ve güçlü (forte)
başlayan bir finaldir. Müzikolog Alfred
Einstein'ın, bu dizinin en önemlisi
olarak belirttigi bu Kuartet, Mozart'ın
ölümünden sonra 1 792'de Viyana'da
ilk kez yayınlanmış, daha sonra ise
yine Artaria yayınevi tarafından diger
iki kuartetle birlikte Op. l olarak
basılmıştır. (Süre 1 3')

1 6'1ık notalarla başlar. Bunu, agırlaşan
sekizlik notalarla ulaşılan daha ciddi
bir ezgi izler. Orta bölmede ise
birinci kemanın sürdinli çaldıgı uzun
soluklu yorumu, her notanın tek
vuruşla belirtilmesi kentrast
oluşturur. Bu bölmede viyolanın
duyurdugu tümüyle yeni bir tema
sona dogru, bitişten hemen önce
tekrar işitilecektir . . . 3. Bölüm 4/4'1ük
ölçüde, agırca (Andante) tempoda, bu
kez Mendelssohn'un Sözsüz
Şarkılar'ını anımsatan duygusallıktadır.
Melodi ve yapı uyumu, ezgi
karakterinin klasik bir oda müzigi
formunda gelişmesine güzel bir
örnektir. Mendelssohn açılıştaki aşk
şarkısının, "nicht schleppend"
(sürüklenmeden) ikazı ile taşkınlıga
dönüşmesini önlemek de istemiştir.
Sona dogru birinci keman akıcı 1 6'1ık
notalarla hızlanırsa da, birkaç ölçü
sonra viyolonsel sıcak soneritesi ile
ilk ezgisel temayı duyurarak bölümü
bitirir. . . 4. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, yine
minör tonda, çok hızlı ve heyecanlı
(Presto agitato) tempodadır. Olgun
bir Sonat Rondo'su tarzındaki bu
finalde ilk tema ritmik bir dans
melodisidir. Geniş tutulmuş lirik bir
şarkı olan ikinci tema ise çekici
yapıdadır. Bu iki tema, 1 . Bölümde
oldugu gibi, motif ve ritm yönlerinden
sık sık degişimle sunulur, hatta birbiri
üstünde duyurulur. Sona dogru ritmik
karakter egemen olur ve eseri
çoşkulu bir finale götürürken her
dört çalgının konsertant yorumu ilgi
çeker. (Süre 24')

Smetana: Dörtlü
Satılmış Nişanlı Operası, Moldau
Senfonik Şiiri ve Mi Minör Dörtlü
Çek müziginin kurucusu sayılan
Bedrich Smetana'nın en önde gelen
üç eseridir. Her üçünde de ulusal
renkler, melodilerin saflıgı ve canlılıgı,
form ustalıgı göze çarpar. Bestecinin
yaşamındaki müzikle ilgisi olmayan
önemli olaylar onu oda müzigi
yazmaya itmiştir. 1 855'de kızının
ölümüyle duydugu acıyı Op. l 5
Piyanolu Üçlü'de yansıtmış, 1 876'da
da sagırlıgının başlamasından sonra
besteledigi Mi M inör Dörtlü'ye
"Yaşamımdan" başlıgını koymuş ve
1 878'de yazdıgı bir mektupta da
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neşeli bir tavırla başarıları yansıtır,
ulusal müziğin önemini vurgular. Fakat
sona doğru duyulan ve tremolo
biçiminde ısrarlı süren tiz Mi notası
bestecinin sağıdığının simgesi olarak
bu mutluluğu böler. lik bölümün ikinci
temasının bir umut damlası şeklinde
belirmesi yalnızca buruk bir anı olarak
kalır. (Süre 32')

bölümlerin konularını açıklamıştır.
Aslında böyle bir açıklamaya
gereksinmesi olmayacak kadar çok
başarılı bulunan bu güzel Dörtlü'nün
1 . Bölümünde ( Allegro vivo
appassionato) Smetana'nın gençliği,
onun sanata karşı dinrnek bilmeyen
aşkı ve gelecekteki acı kaderini
sezinlemesi canlandırılmaktadır.
Orkestral şekildeki tınısının ateşli
ritmi ve duyguların, melodilerin
açıklanmasındaki içtenliği ile ilgi çeken
bu bölümün başlangıcındaki uyarıcı ve
kaderi simgeleyen ana temayı viyola
duyurur. Bu tema huzursuz yükselen
triyolelerle desteklenir. Ikinci tema
ise sade, ancak istekli ve romantik bir
tavırdadır.
2. Bölüm (AIIegro moderato alla
Polka) bestecinin dansla, bir Bohemya
Polkası'yla çoşan gençliğinin
tablosudur. Smetana polkayı bu
dörtlüsünde kullanarak Bohemya
falkloruna duyduğu büyük ilgiyi
göstermiş ve bu dansı oda müziğinde
ilk kez değerlendiren de o olmuştur.
Viyolanın trompeti taklit ederek
(quasi tromba) sunduğu eğlenceli,
sevimli bir dans biçimindeki müzik,
trio bölmesinde zarifleşir ve sonunda
küçük ve istekli bir melodi olarak
tizlere tırmanır; bir dans kargaşasına
katılarak son bulur.
3. Bölümde (Largo sostenuto)
evlilikle sonuçlanan ilk aşk anımsanır.
Bölümdeki Liszt'ten etkileşimin, belki
de bu evliliği mali yardımıyla onun
gerçekleştirmesi nedeniyle olduğunu
müzik eleştirmenleri belirtir.
Kavrayıcı ve duygulu bir tema güçlü
ve erkeksi anlatımla yükselerek
bölüme egemen olur.
4. Bölüm canlı (Vivace) tempoda önce
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Yöneten ve keman: GIDON KREMER, conducror and violin

"MOZ-ART"

Wolfgang Amadeus Mozart ( I 7 5 6- I 79 7 )
2 Keman, Viyola, Kontrbas, Yaylı ve Vurma Çalgılar için
Serenata Notturna, Re Majör, KV239
Serenata Notturna in D Major (KV239) for 2
violins, viola, doublebass, strings and percussion
•

Marcia. Maestoso Menuetto Rondo. A llegretto
•

•

Joseph Haydn ( 7 732- 1 809)
Viyolonsel Konçertosu, Do Majör (H76)
Concerro in C Major (H76) for cello and strings
•

Moderato Adagio Allegro mo/to
•

•

Alfred Schnittke ( I 93 4 - 1 998)
2 Keman ve Yaylı Çalgılar için "Moz-art a la Haydn" for 2 violins and strings
Ara lnrermission

Franz Schubert ( 1 7 9 7 - I 828)
Keman ve Yaylı Çalgılar için Rondo, La Majör; 0438
Rondo in A Major (D438) for violin and strings
•

Adagio - A llegro giusto

Alexander Wustin ( 1 943-)
Keman, Yaylı ve Vurma Çalgılar için "Pour Gidon" for violin, strings and percussion
Wolfgang A madem Mozart
Küçük bir Gece Müzi�i (Serenad No. l 3, Sol Majör, KV525)
Eine kleine Nachtmusik (Serenade No. l 3 i n G Major, KV5 2 5 )
•

Allegro Romanze. Andante Menuetto. A llegretto Rondo. Allegro
•

•

25.6. 1 999, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eireni

1 947'da Riga'da (Letonya) doğan
Gidon Kremer dört yaşındayken,
keman eğitimi görmüş olan babası ve
dedesinden ders aldı. Yedi yaşında
Riga Müzik Okulu'nda müzik
öğreni mine 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
Devlet Konservatuvarı'nda eğitim
görmek üzere seçilen birkaç
öğrenciden biri oldu. 1 967'de
Brüksel'de Kraliçe Elisabeth
Yarışması'nda ilk uluslararası Birincilik
Ödülü'nü aldı. Bu başarısını' Montreal
ve Cenova'daki Paganini yarışmaları
izledi; 1 970'de Çaykovski
Yarışması'nda birinci oldu. Gidon
Kremer 25 yılı aşkın kariyeri boyunca
kendine özgü kimliğiyle ün yaptı: O
sadece uluslararası üne sahip bir
kemancı değil, ayni zamanda
olağanüstü kişiliği olan bir sanatçıdır.
Az denenmiş sahalara el atarak yeni
ufuklar açmaktadır. Dünyanın hemen
hemen tüm büyük orkestralarıyla
Leonard Bernstein, Christoph
Eschenbach, Nikolaus Harnoncourt,
Riccardo Muti, Claudio Abbado,
Zubin Mehta, Lorin Maazel ve
Herbert von Karajan gibi önemli
şeflerle çalıştı. Diğer sanatçılada
yaptığı ortak kayıt çalışmaları ile
müzikal yoruma yeni standartlar
kazandırdı.
Kremer'in sıradışı bir çeşitliliği içeren
repertuarı, klasik ve romantik
bestecilerin yanısıra 20. yüzyıl
•

Mercedes-Benz Türk

•

Museum,7.30 pm
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bestecilerinin eserlerini de kapsar;
ancak Alfred Schnittke, Arvo Part,
Sofıa Gubaidulina, Valentin Silvestrov,
Giya Kancheli, Luigi Nono ve John
Adams gibi çağdaş besteciler ona
göre ayrı konumdadır. Kendisini, oda
müziğinin çok değişik anlatım
tarzlarıyla bütünleştirmesi nedeniyle
de bu amaca hizmet için 1 98 1 'de
Lockenhaus'da bir oda müziği festivali
başlatmıştır. Martha Argerich, Oleg
Maisenberg ve Vadim Sakharov gibi
piyanistlerle çalışmayı yeğleyen, çeşitli
kayıt fırmalarınca yüzün üzerinde
diski yayınlanan Gidon Kremer,
Martha Argerich ile Beethoven'in
sonatiarını Deutsche Grammophon
için kaydetti. Kremer, 1 997'de
Gstaad Yaz Festivali'nin
yönetmenliğini Yehudi Menuhin'den
devraldı.
• Born in ı 947 in Riga, Latvia, Gidon
Kremer srarted co rake violin lessons
from his farher and grandfather, both
trained violinisrs, when he was only
four years old. At seven he began his
offıcial education ar che Riga Music
School . As a young violinist he cook
parr in comests in Poland, Rumania,
and France and, ar 1 6 , he won the First
Prize of the Republic of Latvia. A few
years later he was one of the few
srudems who was selecced co study
under David Oistrakh at the Moscow
Conservacory. In ı 967 he won his fırst
imernarional prize at the Queen
Elizabeth Comperirion i n Brussels.
After this rriumph, he was honoured in
Momreal as well as at the Paganini
Competition in Genoa and fınally, with
fırsr prize at the Tchaikovsky
Competition in 1 970. In more than 2 5
years of his great career, Gidon Kremer
has esrablished his cepuration as a
personali ey of singular form : he is not
only a violinist of high imernational
rank, but also an areise of exrraordinary
individuality. He rakes che road less
rravelled and blazes new trails. He has
played with nearly all the great
orchesrras of the world as well as with
leading conduccors such as Leonard
Bernsrein, Chriscoph Eschenbach,
Nikolaus Harnoncourr, R iccardo Muti,
Claudio Abbado, Zubin Mehta, Lorin

Maazel and Herbere von Karajan.
Cooperative studio recordings have ser

new standards for musical
imerprerarion.
Gidon Kremer's unusually diverse
repercoire encompasses classical and
romamic works as well as those of che
20rh cemury masrers. He is dedicared
parricularly co comemporary compasers
such as Alfred Schnirrke, Arvo Parr,
Sofıa Gubaidulina, Valemin Silvestrov,
Giya Kancheli, Luigi Nono and John
Adams. Feeling himself bound w ith che
many-sided expressions of the chamber
music, he founded che chamber music
festival i n Lockenhaus, Ausrria, in
1 98 1 . Marrha Argerich, Oleg
Maisenberg and Vadim Sakharov are
amongst Kremer's preferred piano
parmers. He has recorded Beerhoven
sonaras for Deursche Grammophon
wirh Marrha Argerich. In addi tion, he
has played on over ı oo CDs for
numerous eecording companies. In
ı 997 Gidon Kremer cook over the
teadership of the Gstaad Summer
Festival as the successor of Lord Yehudi
Menuhin.

K R E M E RATA BALTICA
Gidon Kremer KREMERATA
BALTICA'yı 1 996'da sanatsal
deneyimlerini genç nesillerle
paylaşmak amacıyla kurdu. Kremer,
öncelikli olarak ilgisini büyük
ekonomik zorluklar çeken ve serbest
müzik yaşamının desteğe ihtiyaç
duyduğu üç Baltık Cumhuriyeti olan
Estonya, Litvanya ve Letonya'ya
yöneltti. Başlangıçta 25 yaylı çalgıdan
oluşan ve zor sınavların ardından
seçilen topluluk üyelerinin yaş
ortalaması yirmiikiydi. Ilk konserini
Gidon Kremer'in 50. yaşgünü
dolayısıyla doğduğu kentte, 1 997
Şubatı'nda veren topluluk daha sonra
Gstaad (lsviçre), Lockenhaus
(Avusturya) ve Salzburg festivallerine
katıldı; Avrupa'nın birçok ülkesinde
turneye çıktı.
•

• KREMERATA BALTICA was

founded by Gidon Kremer in 1 996, co
share his rich arrisric experience wirh
the younger generation. Through this
initiative he has drawn arremion co the
need for supporr and encouragemem for
che independem musical life of che
three Baltic states of Esconia, Latvia

and Lirhuania which were experiencing
grear economic diffıculries. The average
age of che musicians who have been
selecced for che inirial formarian of 2 5
srrings on che basis of hard comperirion
was 22 years. The fırst concerr of che
group was held in Riga in February
1 997, in che native city of Gidon
Kremer, on the occasion of his 50rh
birrhday parry. The ensemble has
already performed in the Gstaad
(Swirzerland), Lockenhaus (Ausrria) and
Salzburg Fesrivals and also coured in
most of the European coumries.

Mozart: Serenata notturna
Serenad'lar (Gece Müziği),
Divertimento'lar (Eğlendirici Müzik),
Kassation'lar (Veda Müziği),
Notturno'lar (Gece Müziği) eski süit
formundan gelişen sevimli, neşeli,
hafif, saray eğlenceleri için
düzenlenen ve birbiri ardına sıralanan
küçük dans ve marş benzeri
parçalardan oluşan müzikleri içerir.
Senfonik karakter taşımayan bu
süitler, 1 8. yüzyıl toplumunun yapısına
uygun anlamda hafif bir eğlence
tonundan duygulu bir ilgiye, saygıya,
hayranlığa, aşk ve acıya kadar geniş
bir yelpazeyi yansıtır. Serenad
böylece akşamları çalınan duygu yüklü
müzikli bir anlatım biçimidir. Bu
türlerde 30 kadar eser veren Mozart,
KV239 bestesine Notturno
sözcüğünü de ekleyerek müziğinin
daha çok gece için yazıldığını
vurgulamak istemiştir . . .
Salzburg'da doğan ve 1 779'a kadar bu
kentte yaşayan Mozart bu türdeki
eserlerinin çoğunu orada
bestelemiştir. O çağlarda Salzburg
sanki Alplerin kuzeyinde yer alan bir
ltalyan kentiydi: Sık düşen yağmur
olmadığı zamanlarda Akdeniz
ülkelerine özgü canlılık, Barok stildeki
kubbeler, arkadlar, zarif ve ince çan
kuleleri uzun konser yolculuklarından
bıkmış olan Mozart'ı dinlendiriyor,
henüz bu kentten ayrılmayı
düşünmüyordu. Eğlenceler, davetler,
Kardinal Colloredo'nun sanat sevgisi,
onun yanında müzikçi olan Mozart'ı
sıkmıyordu.
1 776'nın -Amerika'nın bağımsızlığını
ilan edeceği yılda- Ocak ayında
yorumlanan Serenata Notturno'nun
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hangi nedenle, kimin için bestelendiği
bilinmiyor. Çoğu kez Haffner,
Lodron, Robinig, Andretter gibi
aileler için, bazan da kızkardeşi
Nanneri için (KV25 1 ) s erenadlar
yazan Mozart'ın bu eseri belki de bir
maskeli balo için bestelediğini de öne
sürenler var; çünkü bestecinin en
şakacı ve neşeli eserlerinden biri olan
Serenata Notturno'da Mozart iki
orkestrayı karşı karşıya getirir. Belki
de o zamanki yorumlarda iki ayrı
odaya yerleştirilen bu orkestralar, bir
yanda iki asıl (principale) keman, solo
viyola ve violone'den (ya da kontrbas)
oluşan Barok stilin Concertino
grubunu, diğer yanda da birinci ve
ikinci kemanlar, viyola ve
viyolonselden oluşan yaylılar
topluluğu ile davulu içerir.
Barok stile uygun yazılmış olan eserin
1 . Bölümü ağır ve törensel
(Maestoso) tempoda, çalgıcıların
girişine yer verir gibi çekici bir
oyun la, marşla (Marcia) başlar . . . 2.
Bölümde 3/4'1ük tempoda ağırca ve
zarif bir Menuet dansı ile Viyana
sitilinde sürer . . . 3. Bölümdeki şakacı
bir köylü dansı havasında neşeli
(AIIegretto) tempodaki Rondo
(Rondeau) ile sona eren eserde,
Mozart tanınmış bir Viyana marşını da
yan tema olarak değerlendirmiştir.
(Süre 1 2')

Haydn: Viyolonsel Konçertosu
Joseph Haydn'ın konçertoları
genellikle onun senfonik ve oda
müziği eserlerinin gölgesinde kalır. Bu
konçertolardan en çok ilgi gören
1 738'de bestelenen Re Majör
Viyolonsel Konçertosu'nun ise
Haydn'a ait olmadığı tartışmaları
yüzyılı aşkın süre devam etmiş, eserin

1 778 yılından sonra Esterhazy
Kontluğu orkestrası viyolonselisti ve
Haydn'ın kompozisyon öğrencisi
Antonin Krafın kaleminden çıktığı
öne sürülmüştü . . . 1 96 1 yılında Prag
Ulusal Müzesi'nin müzik bölümü
ilgilileri Radenin Koleksiyonu'nda
bestecisi bilinmeyen (anonim)
elyazması bir viyolonsel konçertosu
daha buldular ve daha önce elegeçen
konçerto taslağı ile karşılaştırılınca
eserin Haydn'a ait olduğu kesinleşti:
1 76 1 - 1 769 yılları arasında Esterhazy
Orkestrası viyolonselisti olarak
çalışan F. Weigl çalgıların partilerinin
kopyalarını yazmış, fakat bestecinin
adını eklerneyi unutmuştu. Eser ancak
Köln'deki Joseph Haydn Enstitüsü'nün
onayından sonra müzik dünyasına
sunuldu.
1 765 yılında bestelendiği tesbit edilen
ve Anthony von Hoboken'in
düzenlediği Haydn Kataloğu'na göre
H76 olarak numaralanan eser yaylı
çalgılar, iki obua ve iki korno
eşliğindeki viyolonsel için yazılmıştır.
Çağdaşlarının aksine solist için parlak
pasajlar, melodik yaratıcılık, virtüoz
teknik, tutti ve solo kontrastiarın
yerine, Haydn temaları dağıtmadan
mükemmel bir bütünlük elde ettiği
üslubundan pek ayrılmadığı için "eski
kafalı olmakla" da suçlanmıştı. Do
Majör Konçerto'da da bu hava sezilir.
Hatta solo viyolonsel, kendi solo
partileri yanında, bütün çalgıların
beraberce çaldıkları tutti bölümde
bile bas partilerini çalar.
lik kez 1 9 Mayıs 1 962'de Prag Bahar
Festivali'nde Prag Radyo Senfoni
Orkestrası eşliğinde Milos Sadlo
tarafından yorumlanan eserin 1 36
ölçü uzunluğunda, orta hızda,
Moderato tempodaki 1 . Bölümü,
serbest şekilde uygulanan sonat
formundadır. Girişteki 2 1 ölçülük
tutti'de bölümün tüm malzemesi
sergilenir. Solo çalgı aldığı temayı
teknik etüdler tarzında geliştirir. Ana
tema hiçbir zaman aynı şekilde
tekrarlanmaz, değiştirilerek
sunulur . . . 1 1 6 ölçü uzunluğunda,
2/4'1ük ölçüde, Fa majör tonda ve
ağırca (Andante) tempodaki 2.
Bölüm, eserin en değerli bölümüdür
ve Haydn'ın Galant Stil'ine güzel bir
örnek oluşturur: Şarkı gibi bir ezgi
zarif melodik cümleler halinde

viyolonselin güzel tınısıyla
duyurulur . . . Son bölüm, 4/4'1ük
ölçüde, 253 mezür uzunluğunda, Do
majör tonda başlayan çok neşeli
(AIIegro molto) tempodaki fınal ayrı
bir karakterdedir. Bu bölümde ilk
bölümün özü halinde durmak
bilmeksizin -bir kadansla bile
kesilmeden- ilerleyen tema orkestra
tarafından sunulur. Solo viyolonsel bu
kez daha bağımsızdır. Solo partisi
duyurulurken öbür partilerin rolü
eşlik etmekten ibaret kalır. Orta
kısımdaki ton değişimeleri
(modülasyonlar) daha zengin
planlanmıştır; parlak süslemeler bütün
bölüm boyunca sürer, sonradan
duyulan orkestral nakaratı da
gölgeler. (Süre 25')

Schnittke: Mo-zart a la Haydn
24 Kasım 1 934'de, Rusya'da -eski
Volga Alman Cumhuriyeti'nin
başkenti- Engels'de, Alman baba ve
musevi anneden doğan Alfred
Schnittke, özel müzik öğrenimine
babasının Rus Ordu Gazetesi'nde
görevle bulunduğu Viyana'da, 1 946'da
başladı. Daha sonra Moskova
Konservatuvarı'nda 1 953-58 yılları
arasında eğitimini sürdürdü; Rakof ile
çalgı lama, Golubef ile kompozisyon
ve kontrpuan çalıştı. 1 96 1 'e kadar
Golubef ile ilişkisini devam ettiren ve
1 972'ye kadar da konservatuvarda
çalgılama, kontrpuan ve kompozisyon
dersleri veren Schnittke, o yıldan
sonra kendini tümüyle bestelerine
verdi. 1 972'de Litvanya Oda
Orkestrası ve Gidon Kremer ile
başladığı Avrupa konser turnesi
sonucunda önce Avusturya'ya
yerleşen, 1 980'de Viyana Müzik
Yüksek Okulu'nda konuk profesör
olarak dersler veren Schnittke
1 98 1 'de Berlin Güzel Sanatlar
Akademisi üyeliğine şeçildi. 1 989'da
Berlin'e yerleşti ve 1 990'da Alman
uyruğuna girdi. Önemli eserleri
arasında dört keman konçertosu
( 1 957-66-78-84), altı Konçerto
Grosso ( 1 977-8 1 -84-88-90-94), üçü
1 99 1 -94 arasında yazılan sekiz
senfoni, iki viyolonsel konçertosu
( 1 986-90), viyola ve orkestra için
Monolog ( 1 989), 1 99 1 -94 arasında üç
opera, kuartetler, trio, sonat, piyano
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eserleri, korolar ve liedler yazan
Schnittke'ye 1 992'de Japon Praemium
lmperiale ve Hamburg-Bach, 1 993'de
Rus Kültür ödülleri verildi. 1 98S,
1 99 1 ve 1 994 yıllarında dört kez felç
geçiren ve buna karşın çalışmalarını
sürdüren Schnittke'yi batı dünyasına
tanıtan ilk eseri 1 977 turnesinde
yönetimindeki Litvanya Oda
Orkestrası tarafından başarıyla
seslendirilen Konçerto Grosso No. 1
oldu. lik eserlerinde polistilistik
olarak bir tona! merkez çerçevesinde
1 2 Ton Sistemi içinde Serial Müzik' i
kullanan Schnittke, böylece tona! ve
atonal stilierin kontrastiarını
değerlendirdi. Daha sonra Barok
müziğin benzetiminin, stilize ettiği
modern dans ve klasik senfonilerin
dramatik yapılarının uyumunu
ustalıkla ve kendi tarzında
gerçekleştiren besteci tiyatrovari,
vahşi, alaycı ve dokunaklı özellikleriyle
de Yeni Müzik sahnesinde önemli bir
yere ulaştı.
1 989'da Sovyetler Birliği dağılınca
Berlin' e yerieşebilen ve bir anda
eserleri bomba gibi Avrupa'da
patlayan Schnittke için Stockholm'da
hemen bir festival düzenlendi, 30
eseri seslendirildi. 1 990'da Hamburg
Müzik Yüksek Okulu'na György
Ligeti'nin yerine kompozisyon
profesörü atanan Schnittke'nin son
yılları çok güç geçti: Sağlığı ancak çok
yavaş çalışmasına izin veriyor, zayıf
sağ kolunu ancak sol eli ile
destekleyerek nota yazabiliyordu. Son
olarak 8. Senfoni'sinin, Gesualdo
Operası'nın ve 1 99S'te Hamburg'da
"Historia von Dr. Johann Faust" adlı
eserinin temsillerini izleyebildi. 3
Ağustos 1 998'de Almanya'da ölen
Alfred Schnittke, Moskova'da
Novodeviçi Mezarlığı'nda toprağa
verildi. Bir zamanlar, 1 974'de
eserlerinin Moskova'da çalınmasına
engel olan yöneticiler, bu kez
cenazesine katıldı; Başbakan
S. Kiriyenko, Kültür Bakanı Natalia
Dementeva geldi, Devlet Başkanı
Boris Yeltsin üzüntülerini mesajla
iletti. Yazar Viktor Erofeyef ise yaptığı
konuşmada, "O zamanımızın
Mozart'ıydı, farklıydı" dedi.
Gerçekten de Schnittke Mozart'a
özel bir ilgi duymuştu. Endülüs'te
Arapların egemenliğinde bulunan

hıristiyanlar için söylenen Mozarab
kelimesinden esinlenerek Moz-art
(Mozart etkisinde sanat) gibi bir
başlık kullanarak eserler yazdı.
Aslında Haydn, Beethoven,
Schumann, Çaykovski gibi
bestecilerden sonra 20. yüzyılda R.
Strauss, J. lbert, F. Poulenc gibi çağdaş
sayılabilenler de Mozart'a saygılarını
eserlerinde belirtmişlerdi. Schnittke
ise, önce 1 976'da iki keman için düo
olarak Moz-Art adlı eserini yazdı;
burada onun KV4 1 6d Pandomim
müziğinden sekiz ölçülük bölümü
virtüozca işledi. Ertesi yıl Moz-Art a
la Haydn'dan sonra da 1 980'de obua,
klavsen, arp, keman, viyolonsel ve
kontrbas için Moz-Art'ı, 1 990'da da
sekiz flüt ve arp için Moz-Art a la
Mozart'ı yazdı. Schnittke bu Moz
Art'ları, "200 yıldır unutulan bu
uçuşan yapraklar, mucizevi şekilde
onun en sadık hayranı ve öğrencisi
tarafından duyuruldu .." d iye
tanımlamıştı.
Yine Rusya'da çalınması yasaklanan bu
eser için Schnittke, Gidon Kremer ile
çaldıkları partisyona şu eğlenceli
yazıyı da eklemişti: "Mozart'ın sadık
ve hayran öğrencisi Alfredus
Henricus Germanus Hebraeus
Rusticus'a 23 Şubat 1 976 gününü 24'e
bağlayan gecede rüyada ilham olmuş
ve büyük bir özenle çağımıza
uygulanmıştır" . . . Mozart'ın 1 783'de
Viyana'da, Commedia della Arte'nin
ünlü kişilerini canlandıran bir
Pandomim için yazdığı dört bölümlü,
ancak çok kısa müziğinin (KV4 1 6d)
yalnızca birinci keman partisi kalmıştı.
Mozart babasına yazdığı 1 S Şubat ve
1 2 Mart tarihli mektuplarda şunları
anlatır: "Bu karnavalda (Faşing'te)
sanırım maskeli bir gösteri yapacağız";
"Redoutensaal'da Pazartesi günü
Companie Masquerade'ımızı oynadık.
Yarım saat süren bu pandemirnde
baldızım Colombine, ben Harlequin,
kayınbiraderim Piero, yaşlı bale
eğitmeni Merk Pantalone, ressam
G rassi Dottore (Doktor)
rollerindeydik. Pandomim de, müzik
de benimdi; ancak şiirler benim
ürünüm değildi .. "
Bu sekiz ölçülük temayı, Moz-Art
başlığını taşıyan bu eserlerinde tiyatro
unsurlarıyla, değişen oturma
yerleriyle, çeşitli ışık efektleri ile

kullanan Schnittke bu eserine, Moz
Art a la Haydn'a tümüyle karanlık bir
sahnede başlar. Onüç müzikçi
doğaçlama olarak çalmaktadır ve
zamanla iki orkestra biçiminde
gruplaşırlar. Ani bir tremolo akorla
ışık aydınlanırken, Mozart'ın ilk
teması üzerine yorumlar belirir:
Neşelice (AIIegretto) girişi, önce
çoksesli kanon, sonra da politonal
değişimler izler. Sanki dünya dışından
gelmiş gibi görünen temalar, zamanın
kum yığınları içinden çıkareasma
oluşur. Ikinci solo kemancının, en
kalın telinin akordunu bozduktan
sonra ışık yavaş yavaş azalır.
Müzikçiler, Haydn'ın Veda
Senfonisi'ndeki gibi birer birer
sahneden ayrılır. Işık, daha hala
orkestrayı yönetmeğe çalışarak elini
sallayan şefi aydınlatır . . . Müzikte ise
bu KV4 1 6d ana tema olarak
kullanılırken, ünlü Sol Minör Senfoni
gibi diğer Mozart temaları da zaman
zaman ortaya çıkar. Bu tema parçaları
da -Schnittke'nin tarzına uygun
biçimde- şakacı ve avangard
tekniklerle, politonal, poliritmik,
salkımlı tını yayılmaları ile danslar ve
marşlar desteğinde belirirken, virtüoz
keman partileri egemendir. (Süre 1 2')

Schubert: Rondo
Çok genç yaşında, tanınmamış, fakir
bir besteci olarak ölen Franz
Schubert genellikle oda müziği
eserleri, liedler, operalar ve
senfoniler yazmıştır. Onun solo çalgı
ve orkestra 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 başlığını taşır . . . Eser 1 8 1 6'da,
1 9 yaşındaki Schubert'in babasının
yanında öğretmenlik yapmaktan
sıkılıp, Laibach Okulu'na müzik
öğretmeni olmak isteğinin reddinden
sonra arkadaşı Schober ile beraber
oturduğu günlerde, 4. ve S.
Senfoni'leriyle aynı yılda
bestelenmiştir. Rondo'nun ilk kez
nerede seslendirildiği bilinmiyor;
ancak bir arkadaş çevresinin
oluşturduğu toplulukla, belki de
kardeşlerinin katılmasıyla çalındığı
sanılıyor.
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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')

Wustin: Pour G idon
1 943'te Moskova'da dogan Rus
besteci Aleksander Kuzmiç Wustin
müzik ögrenimine Grigori Fried ile
başlamış, sonra da Moskova
Konservatuvarı'nda Vladimir Fere ile
1 969'da tamamlamıştır. 1 963'den beri
beste yapmasına karşın, 1 972'den
önce yazdıklarını ortadan kaldıran
Wustin, Moskova'da bir nota
yayınevinde redaktör olarak
çalışmaktadır. 2S Kadar bestesi olan
Wustin'in, bunlar içinde alışılmamış
çalgılar için yazdıgı enstrümantal
eserler çogunluktadır. 1 97S'den
sonra vurma çalgılara daha çok önem
veren, bazı bestelerinde dogaçlama
kuş sesleri kullanan Wustin'in eserleri
Moskova öncü müziginin ilginç
besteleri arasındadır. I S Yıl üzerinde
çalıştıktan sonra, 1 989'da, Fransız
romantik yazar Jacques Cazotte'in bir
hikayesi üzerine besteledigi Aşık
Şeytan Operası'nı tamamlayan
Wustin, kendi anlatımıyla, eserlerinde
çagın problemlerini, anladıgı gibi,
kendine göre çözümlerini
araştırmaktadır. Wustin müzik
anlayışını şöyle açıklar: "Her bir
olayın etkisini kendi kompozisyon
anlayışı içinde yogurmak her
beseecinin görevidir. Eserin düzeyi bu
görevin tamamlanmasına baglıdır; stil,
malzeme, dinamik, tınısal renk,
duygusallık gibi karakterler ikinci
planda gelir. Müzikal zamanın baglı

oldugu kural da sayılarla anlatılır: Bu
nedenle sayılar besteci için önemlidir.
Bir eserin soyut zamanının düzeni de,
kesin sayılarla ifade edilen kurallara
uygun olarak ortaya konuldugunda
eser, dikkat çekici ve kaliteli olur.
Hem yorumcular, hem dinleyiciler
böylece olaya katılır; bunu da önemi
kelimelerle anlatılamayacak şekilde,
ancak kesin hissedilecek durumdadır.
Burada söylemiş olduklarım son on
yılda az, ya da çok bilinçli olarak
eserierirnde yansıttıklarımdır".
Bazıları Moskova Yeni Müzik
Stüdyosu tarafından da kaydedilmiş
olan Wustin'in önemli eserleri
şunlardır: Üfleme çalgılar ve
perküsyon için Sözcük ( 1 97S);
bariton, keman, viyola, viyolonsel ve
kontrbas için In memoriam Boris
Kilyosner ( 1 977); Senfon i ( 1 967);
perküsyon, klavyeli çalgılar ve yaylılar
için Konçerto "Memoria 2" ( 1 978);
bariton ve 1 3 çalgı için Eve Dönüş
( 1 98 1 ); soprano ve oda müzigi
toplulugu için iki Noktürn ( 1 982);
kadın sesi, bas korosu ve çalgılar için
Capriccio ( 1 982); çocuk korosu,
karışık koro ve orkestra için Bayram
( 1 987); pes çocuk sesi ve çalgı
toplulugu için "Ruhen fakir olanlar
kutsanmıştır" ( 1 988); perküsyon ve
oda orkestrası için Konçerto
"Hommage a Beethoven" ( 1 984);
korno, perküsyon, piyano ve yaylı
çalgılar üçlüsü için "Kahramanlık
ninnisi" ( 1 99 1 ); 1 O Kişi için Müzik
( 1 99 1 ); çalgı toplulugu için ogıuma
( 1 992); saksafon, vibrafon ve
viyolonsel için "Musique pour l'ange"
( 1 9SS). Wustin son olarak da keman,
yaylı çalgılar ve perküsyon için yazdıgı
Pour Gidon (Gidon için) adlı eserini,
A. Part, H. W. Henze, S. Gubaidulina
ve A. Schnittke gibi pekçok çagdaş
beseecinin ilk yorumlarını
gerçekleştiren ünlü kemancı Gidon
Kremer'e ithaf etmiştir.

Mozart: Küçük bir Gece M üzigi
Mozart'ın 1 787'de yaylı çalgılar için
yazdıgı ve "Küçük bir Gece Müzigi"
adını verdigi Serenad, onun en çok
çalınan eserlerinin başında gelir.
Beseecinin az sayıdaki mutlu
günlerinde yaratılan bu eser, büyük
bir ustalıgı ve olgunlugu yansıtır. Ritm,

biçim ve anlatım açıklıgı yanında eşsiz
melodi zenginligi, klasik formda
romantik küçük bir senfoniyi andıran
serenadın aniaşılmasını ve sevilmesini
çok kolaylaştırmıştır. Mozart'ın kendi
notalarma göre, birinci bölümden
sonra eserin bir ikinci Menuet'i daha
vardı, ancak bu bölüm kayıptır.
4/4'1ük ölçüde ve Sol majör tonda,
neşeli (AIIegro) tempodaki 1 .
Bölüm'de, kemanların fanfar
biçiminde belirttikleri güçlü birinci
temayla, daha zarif ve cilveli ikinci
tema zıt iki karakteri yansıtır. Bu
temaların ustaca işlenişiyle sonat
formundaki bu bölüm, Viyana çagının
en mükemmel örneklerinin başında
gösterilir . . . Yine 4/4'1ük ölçüde, Do
majör tondaki ve bir gece serenadı
için ideal havadaki 2. Bölümde agırca
(Andante) tempodaki Romans, zarif
ve çekingen melodisiyle üç bölümlü
bir lied şeklinde, lirik olarak gelişir . . .
3/4'1ük ölçüdeki Sol majör tonda ve
neşelice (AIIegretto) hızdaki 3. Bölüm
saglam bir Menuet'tir. Yine birinci
bölümdeki gibi, Menuetto ve ona
baglı Trio'nun karşıtligını belirleyen iki
tema zarif dans melodileriyle
süslenerek sergilen ir . . . Usta bir
kontrpuan sergileyen 4/4'1ük ölçüde
ve Sol majör tonda, çabuk (AIIegro)
tempodaki son bölüm Rondo'nun
tasasız neşesi, sanki eser boyunca
süregelen iki karşıt temanın
birleşmesini ve barışmasını kutlar gibi
saf bir mutlulukla coşar. (Süre I S')
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Şef: VLADIMIR ASHKENAZY, conducror
SABINE MEYER, klarnet dariner

Wolfgang A madeus Mozart (I 756-I 79 I )
Klarnet Konçertosu, La Majör Clarinec Concerro i n A Major (KV622)
• A llegra
• A dagio
• Rondo. A llegra

Ara l nrermission

Gustav Mahler ( 1 860- 1 9 1 1 )
Senfoni No.7, M i Minör Symphony No.7 i n

E

Minor

• Langsam - A llegra con fuoco
• Nachtmusik: A llegra moderato
•

Scherzo: Schattenhaft-fliessend, aber nicht schnell
• Nachtmusik: A ndante amoroso

•

Rondo-Finale: A llegra ordinario - A llegra moderato

ma

energico

27.6. 1 999, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, 1 9.30
İstanbul Convencion

&

Vladimir Ashkenazy 1 937'de
Gorky'de dogdu. Merkez Müzik
Okulu ve Moskova
Konservatuvarı'ndaki egitiminden
sonra 1 955 Varşova Chepin
Yarışması'nda lkincilik, Brüksel'deki
Kraliçe Elizabeth Yarışması ( 1 956) ile
Çaykovski Yarışması'nda ( 1 962)
Birincilik Ödülleri'ni aldı. Sonraki otuz
yıl boyunca her yıl dünyanın belli başlı
müzik merkezlerinde sahneye çıktı.
Orkestra şefliginin yanısıra, piyanist
olarak da oldukça yogun bir müzik
yaşamı sürdürdü. ltzhak Perlman,
Pinchas Zukerman, Lynn Harrell,
Elisabeth Soederstroem, Barbara
Benney ve Mathias Goerne gibi
sanatçılarla konserler verdi ve kayıtlar
gerçekleştirdi. Çek Filarmoni
Orkestrası Birinci Şefligi'nin yanısıra
Deutsches Symphonie-Orchester
Berlin'in Birinci Şefi ve Müzik
Direktörü olan Ashkenazy, bu
görevini 1 999 yılı sonuna kadar devam
ettirecek. Ashkenazy 1 989 yılından bu
yana sürdürdügü bu görevindeki
ününü sadece orkestrayla
gerçekleştirdigi başarılı
performanslarıyla degil, yaratıcı ve
hayal gücüne dayanan programlar ve
bütün dünyaya yayılan geniş turnelerle
saglamlaştırdı. Ashkenazy ve orkestra
Agustos 1 998'de Salzburg Festivali'nde
çok başarılı iki konser verdi.
Ashkenazy önceki yıllarda, Londra'da
Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nın
Müzik Direktörü ( 1 987-94), Cleveland
Orkestrası'nın Birinci Konuk Şefi
•

Exhibirion Cenrre, 7.30 pm
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( 1 988-94) ve Philharmonia
Orkestrası'nın Birinci Konuk Şefi
olarak çalıştı. Philharmonia
Orkestrası'yla sürdürdügü ilişkisi bu
sezon ve önümüzdeki sezonda
Rahmaninof, Strauss ve Sibelius'un
eserlerinin yorumlanacagı konserlerle
devam edecek. Sanatçı ayrıca dünyanın
en iyi orkestraları arasında gösterilen
Berlin Filarmoni Orkestrası, Boston
Senfoni, Los Angeles Filarmoni, San
Francisco Senfoni ve Concertgebouw
Orkestraları'yla konuk şef olarak da
konserler verdi. Son olarak da St.
Petersburg Filarmoni Orkestrası'yla
düzenli bir işbirligi kurarak konser ve
kayıt programları gerçekleştirdi. Piyano
repertuarının belli başlı eserlerinin
yanısıra Mozart, Beethoven, Chopin,
Rahmaninof, Prokofiev ve Skriabin'in
tüm konçertolarını; orkestra şefi
olarak da Mozart'tan Berg'e,
Schoenberg ve Stravinski'ye kadar
birçok bestetinin eserini kaydetti.
• Vladimir Ashkenazy was born in
Gorky in 1 937. After studying fı rst at
che Cemral School of Music and at che
Moscow Conservacoire, he won che
second prize in che 1 95 5 Chopin
Compecicion (Warsaw), the fırst prize in
che 1 956 Queen Elizabeth Compecicion
(Brussels), and che fırsc prize in che
1 962 Tchaikovsky Competition. For
chircy years, he has been appearing in
che leading music cemres of che world .
Even chough he has devoced himself co
conduccing, he also leads a richly active
life as a pianisc. He has performed and
recorded wich such anises as Iczhak
Perlman, Pi nchas Zukerman, Lynn
Harrell, Elisabech Soedersrroem,
Barbara Sonney and Machias Goerne.
Alongside his work wich che Czech
Phi lharmonic, he cominues as Chief
Conduccor and Music Di reccor of che
Deucsches Symphonie-Orchescer Berlin
um il che end of che 1 999. This is a post
which he has held since 1 989, during
which ci me he has won w ith che
arehescra a repucacion not only for fıne
performances buc also for creative and
imaginacive programıning in Berlin and
on cour all over che world . In August
1 998 Mr. Ashkenazy and che orchesrra
gave highly successful concerts at che
Salzburg Festival. During earlier years
Mr. Ashkenazy has been Music Direccor

of che Royal Philharmonic ürehescra in
London ( 1 987-94), Principal Guest
Conduccor of che Cleveland Orchesrra
( 1 988-94), and Principal Guest
Conduccor of che Philharmonia
Orchescra. His relacionship with che
Phi lharmonia concinues co be an
imporcam one wich major concert series
of works by Rachmaninov, Scrauss and
Si beli us caking place over this and che
coming season. He has also appeared as
guesc conduccor wich others among che
world's fınest orchesrras including che
Berlin Philharmonic Orchesrra, Boscon
Symphony, Los Angeles Phi lharmonic,
San Francisco Symphony and
Concertgebouw Orchesrras. More
recently he has escablished a regular
collaboracion wich che Sc Pecersburg
Philharmonic, boch in concerts and on
records. As a pianist for more than
chirty years, he has recorded a great
many major works, and complece secs of
concercos by Mozart, Beechoven,
Chopin, Rachmaninov, Prokofıev and
Seriabi n. As a conduccor he has recorded
a huge range of works from Mozart co
Berg, Schoenberg and Srravinsky.

SAB I N E MEYER
Günümüzün en önemli
klarnetçilerinden biri olan Sabine
Meyer, Stuttgart'da Otto Hermann ve
Hannaver'de Hans Deinzer'la egitim
gördü. Önce Münih'de Bavyera Radyo
Senfoni Orkestrası'na katıldı, sonra da
Berlin Filarmoni Orkestrası'nda solo
klarnetçi olarak görev yaptı.
Avrupa'nın en önemli müzik
merkezlerinde ve festivallerinde
başlıca orkestralarla konserler;
Japonya, ABD, Brezilya, lsrail, Kanada
ve Afrika'da da resitaller verdi. Oda
müzisyeni olarak da kendini kabul
ettiren Meyer, 1 983 yılında kurdugu
Clarone Üçlüsü ve 1 988'de kurdugu
Sabine Meyer Üfleme Çalgılar
Toplulugu'yla sürdürdügü çalışmaların
yanısıra belli başlı müzisyenlerle
konserler verdi. Klasik dönemden
çagdaş eseriere kadar uzanan geniş bir
repertuarda kayıtlar yaptı. Meyer,
lona Brown yönetiminde Academy of
St. Martin in the Fields Orkestrası'yla
yaptıgı Stamitz konçertoları kaydıyla
1 993 Klassik Kornın'un "Yılın
Sanatçısı" ödülünü aldı. Sanatçı son
•

olarak "Sabine Meyer plays Benny
Goodman" isimli CD'sini çıkardı.
• Regarded as one of che mos c

outstanding clarineniscs of our time,
Sabine Meyer scudied with Ono
Hermann in Stuccgart and with Hans
Deinzer in Hannover. She fırsc becarne a
member of che Bavarian Radio
Symphony Orchest l ra and subsequendy
played with che Berlin Philharmonic
ürehescra as solo clarinenisc. She has
given recicals in all che importanc music
cemres and fescivals of Europe, and has
given concens with the most
outstanding orchesrras in )apan, che
USA, Brasil, Israel, Canada and Africa.
She i s a committed chamber music
player and in addition co her work wich
che Trio d i Clarone and wich
Blaserenensemble Sabine Meyer, boch
founded by her in 1 983 and in 1 988,
she has performed wich discinguished
chamber musicians. She records wich a
repertoire ranging from classical co
comemporary. In 1 993 she was named
Artise of che Year by Klassik Kornın for
her recordi ng of che Scamitz concercos
with che Academy of Sc. Marcin in che
Fields and Iona Brown. Her lasc CD
"Sabine Meyer plays Benny Goodman"
was released recendy.

Ç E K FILARMONI
ORKESTRASI
CZECH PHILHARMONIC
ORCHESTRA

Çek Filarmoni Orkestrası'nın adı
Prag'taki konser afişlerinde ilk olarak
4 Ocak 1 896'da görülmeye başladı.
Bu ilk konser iki nedenden dolayı
•
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önem taşıyordu: Orkestranın halen
kendi salonu olan muhteşem
Rudolfinum Salonu'nda veriliyordu ve
orkestranın şefi de, yaşayan en
önemli besteci olarak
degerlendirildigi Amerika'dan yeni
dönen Antonin Dvorak'tı. Orkestra
daha ilk yıllarından itibaren yüksek
sanatsal standartiara ula�mayı kendine
hedef seçti ve kısa bir zaman
içersinde de Avrupa'nın en iyi senfoni
orkestraları arasındaki yerini aldı.
Başarı, Vilem Zemanek, Ludvik
Celansky, Oskar Nedbal'in yanısıra
konuk şefler Nikolai Malko, Gustav
Mahler, Edvard Grieg gibi ünlülerde
gizliydi. lik dönemlerde Karel Burian,
Ema Destinova, Frantisek Ondricek,
Jaroslav Kocian, Sergei Rahmaninof,
Eugene Ysaye, Bronislav Hubermann,
Pablo de Sarasate ve Erno Dohnanyi
gibi birçok ünlü solist de orkestranın
konserlerine katıldı. Geride kalan yüz
yıllık süre içersinde Çek Filarmoni
Orkestrası büyük övgü toplayan
turneler gerçekleştirdi ve dünyanın
en önemli konser salonlarında ve
festivallerinde konserler verdi.
Bu yüzyılda görev yapan altı birinci şef
olan Vaclav Talich ( 1 9 1 8-34), Rafael
Ku bel ik ( 1 934-50), Karl Aneeri
( 1 950-68), Vaclav Neumann ( 1 96890), Jiri Belohlavek ( 1 990-93), Gerd
Albrecht ( 1 993-96) ve Vladimir
Ashkenazy ( 1 Ocak 1 998),
orkestranın eşsiz karakterinin
oluşmasında etkin rol oynadı.
1. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda
Vaclav Talich seçkin sanat kaygısıyla
Çek Filarmoni'yi dünyanın en iyi
senfonik orkestralarından biri haline
getirdi. Rafael Kubelik işgal yıllarını da

kapsayan 1 934-50 arasında
orkestraya damgasını vurdu. 1 946'da
Çek Filarmoni Orkestrası'nın
kuruluşunun 50. yılı kutlamaları
dolayısıyla Prag Uluslararası Bahar
Festivali'nin temellerinin atılmasında
kurucu olarak yer aldı (bu festival
günümüzde de başarıyla
düzenlenmektedir). 1 950'de Karl
Aneeri orkestranın sürekli şefligine
getirildi ve bu görevi 1 968'e kadar
sürdürdü; ll. Dünya Savaşı'nı izleyen
on yıl boyunca orkestrayı ilk kez
çıktıgı Japonya, Hindistan, Sovyetler
Birligi, Yeni Zelanda, Avustralya ve
ABD turnelerinde başarıyla yönetti.
Orkestra kendine özgü tınısıyla bütün
dünyada begeni kazandı. Aneeri'den
sonra başa geçen Neuman, sürekli şef
olarak görev yaptıgı 1 990'a kadar Çek
Filarmoni Orkestrası'nın göz alıcı
formunu korumayı başardı. Orkestra
Neuman'ın yönetiminde Salzburg,
Edinburg, BBC Proms gibi belli başlı
festivallerden davetler aldı ve
uluslararası ünü orkestraya gelen
kayıt taleplerini arttırdı. Jiri
Belohlavek 1 990'da sürekli şef olarak
atanmasının ardından orkestrayı,
Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 45.
yılı kutlamaları kapsamında verdikleri
New York konserini de içeren ABD
turnesine çıkardı. Bundan üç yıl sonra
sürekli şeflige getirilen Almanya
dogumlu Gerd Albrecht 1 996'ya
kadar bu görevini sürdürdü. Vladimir
Val ek sürekli konuk şef sıfatıyla 1 00.
kuruluş yılında orkestrayı Japonya ve
ABD turnelerinde yönetti. En yakın
yardımcıları birinci konuk şef Sir
Charles Mackerras ve sürekli şef
Ken-lchiro Kobayashi'ydi. Vladimir

Ashkenazy 1 Ocak 1 998'de Sürekli
Şefi olarak resmen göreve başladı.
Çek Filarmoni Orkestrası'yla olan
ilişkisine böylece başlayan Ashkenazy,
Pony Canyon için yapılan Richard
Strauss'un Sinfonia Domestica ve
Don Juan kayıtlarıyla bu ilişkiyi
pekiştirdi.
Orkestranın şeflik kürsüsü, Herbert
von Karajan, Karl Böhm, Claudio
Abbado, Sergiu Celibidache, Zubin
Mehta, Christophe von Dohnanyi gibi
dünya çapındaki şeflerle zaman içinde
zerafet kazandı. Pablo Casals, Yo Yo
Ma, Arturo Benedetti-Michelangeli,
Rudolf Firkusny, Sviatoslav Richter,
Angelica May, Gidon Kremer, David
Oistrakh, Pinchas Zukerman, luhak
Perlman gibi orkestrayla konser
veren yüzlerce solist de en iyiler
arasındaydı. Çek Filarmoni Orkestrası
aktif olarak kayıt çalışmalarını
sürdürmektedir. Orkestranın kayıtları
arasında Ken-lchiro Kobayashi ile
Berlioz'un Fantastik Senfoni'si ve
Carneval Romain Uvertürü, Rainer
Honeck ile Saint-Saens'ın Orglu
Senfonisi, Antonin Dvorak ve
Mendelssohn'dan Keman
Konçertoları; yine Kobayashi ile
Mahler'in 2. ve 5. Senfoni'leri
sayılabilir. Orkestra ayrıca, yeni
sürekli şefi Vladimir Ashkenazy ile
birlikte Antonin Dvorak'ın tüm
senfonilerinin ve Richard Strauss'un
önemli senfonik eserlerinin kayıtlarını
da yapacak.
• The name Czech Philharmonic
ürehescra fırst appeared on a Prague
concert programme on January
4th, 1 896. The concert was marked by
two fortuitous circumstances: it was
held in the magnifıcem Rudolfınum
Hall , che home of che orchescra to this
day, and was conducred by Anronin
Dvorak, who had recenrly rerurned
from America where he had been
celebrared as the greatesr living
composer. From irs very beginnings the
Czech Philharmonic Ürehescra pledged
to attain a high arrisric standard and ir
was soon ranked among che premier
symphony orchescras of Europe. This
success was achieved through the
orchesrra's work with notable
conduccors such as Vilem Zemanek,
Ludvik Celanskv. üskar Nedbal and bv
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guesr conducrors such as N i kol ai

in New York ro commemorace che 4 5 c h

Mal ko, Gusrav Mahler and Edvard

anniversary o f c h e United Nations.

Grieg. Grear soloisrs also performed

Three years larer, German born Gerd

wirh rhe orchesrra during rhe early

Al breche assumed che pos i c ion of chief

years, such as Kare! Burian, Ema

conducror from 1 993- 1 996. V lad i m i r

Desrinova, Franrisek Ondricek, Jaroslav

Valek, i n his capacicy o f permanenr

Kocian, Sergei Rachmani nov, Eugene

guesc conducror, led che orchesrra in i es

Ysaye, Bronislav H u bermann , Pablo de

cenrennial season on tours of Japan and

Sarasare and Erno Dohnany i .

che USA. H i s dosesc col laborarors were

In irs 1 00 years, rhe Czech Philharmonic

principal guesc conducror Sir Charles

Orchesrra has made innumerable highly

Mackerras and permanenr conducror

praised rours and given concerrs i n rhe

Ken-l c h i ro Kobayash i . Vlad i m i r

mosr prom i nenr concerr halis all over

Ashkenazy rook up his posicion as

rhe world as well as ar presrigious

Orchescra"s new chief conducror on l

inrernarional music fesrivals. Six chief

January 1 998. H i s relacionshi p w i ch che

conducrors have moulded rhe unique

Czech Phi l harmonic ürehescra began

characrer of rhe orchesrra rhrough rhis

rhis year when he conducced cwo

cenrury; Tal ich ( 1 9 1 8-34), Kubel i k

subscripcion conceres and was fureher

( 1 934-50), Aneeri ( 1 950-68), Neumann

consolidaced when he recorded R ichard

( 1 968-90), Belohlavek ( ı 990-93),

Srrauss's rone poems Sinfonia Domescica

Albrechr ( 1 993-96) and Ashkenazy ( 1

and Don J uan.

January 1 998). In rhe years afrer che

The orchescra's mastery has also been

Fi rsc World W ar, Vaclav Talich made

refined under che bacon of many greac

che Czech Phi l harmonic Ürehescra one

conduccors of world-wide acclaim ,

of rhe finesc symphonic orchesrras of che

i ncluding Herbere von Karajan, Karl

world , in his pursuic of supreme arciscic

Böhm , Claudio Abbado, Serg i u

qual i cy. Rafael Kubelik puc his scamp

Cel ibidache, Zubin Mehca and

on che orchesrra i n che period 1 934-50,

Chrisroph von Dohnanyi , ro name a few .

guiding i c through che gri m years of che

The hundreds o f soloiscs w h o have

occupacion. Commemoracing che Czech

worked wirh che orchescra have been

Philharmonic Orchescra"s fi fcy years, che

also of che highesc cal i bre: cheir names

Prague l nrernacional Spring Festival was

i neJude Pablo Casals, Yo Yo Ma, Areuro

founded in 1 946, wich Rafael Kubelik as

Benedecc i - Michelangeli , R udolf

one of i es founders. The festival is hel d

Firkusyn, Sviaroslav R ichcer, Angelica

annually and conrinues successfully ro

May, Gidon Kremer, David Oiscrakh,

chis day. In 1 950 Kare! Aneeri was

Pinchas Zukerman and I czhak Perlman.

appoinred ro lead che orchesrra and held

The Czech Philharmonic is very active

che post unril ı 968. In che decade

in che recordi ng field. The orchescra has

fol lowing World War l l , he

recenrly recorded Berlioz's Symphonie

criumphandy roured w i ch che orchescra

Fanrascique and rhe Carneval Romain

for che firsc ci me ro )apan, l ndia, Ch i na,

overrure wich Ken-lchiro Kobayashi as

rhe Soviet Union, New Zealand,

well as che Sainr-Saens Organ Symphony

Ausrral ia and che United States. The

and violi n concereos by Anronin Dvorak

orchesrra developed an i nd i vidual sound

and Mendelssohn wich Rainer Honeck.

adm i red in che world. Aneeri was

Kobayash i j usc fin ished recordi ng che

succeeded by Vaclav Neumann who was

second and fifch Symphony by Mahler.

able ro mainrain rhe orchesrra i n

W i ch V lad i m i r Ashkenazy, cheir new

brill ianr form unri l 1 990. Under che

chief conducror, che Czech P h i lharmonic

rucelage of Neumann, che Czech

ürehescra w i l l record che complece

Philharmonic Ürehescra received

symphonies by Anronin Dvorak and key

numerous i nvicacions ro leadi ng m usic

symphonic works by R ichard Scrauss.

fescivals (Salzburg, Edinburgh, BBC
Proms i n London) and i es celebraced
inrernacional repucacion led ro increased
demand for record i ngs. ] i ri Belohlavek
was appoinred chief conducror in ı 990
and cook che orchescra on a rour ro che
USA chac included a prescigious concerc

Mozart: K larnet Konçertosu
Mozart pekçok konçertoyu çeşitli
çalgılar için bestelemiş ve bu çalgıları
türlü nedenlerle seçmiştir. Piyano
konçertolarını çoğunlukla kendi, ya da

kız öğrencileri için yazmış; keman
konçertolarını, 1 770'den itibaren
Salzburg Piskoposluğu'ndaki
konsertmaysterliği görevi dolayısıyla
bestelemiştir. Üfleme çalgıları içeren
oda müziği ve konçertoları da, çeşitli
kişilerce kendisinden istenmiş; korrıo
konçertolarını, "eşek" lakabıyla andığı,
Salzburg saray orkestrasından
arkadaşı kornist Joseph Leutgeb, flüt
konçertolarını Mannheim'da tanıştığı
Hollandalı De Jean, obua
konçertosunu Salzburg'da çalan
!talyan Giuseppe Ferlendis, fagot
konçertosunu -kendisine üç tane
ısmarlayan, ancak bir tane alabilen
amatör fagotçu Baron Thaddaeus von
Dürnin ve ki arneti i beşli (KVS8 1 ) ile
son konçertosu olan Klarnet
Konçertosu'nu da arkadaşı virtüoz
Anton Stadler için bestelemiştir.
Mozart 1 777 yılında Mannheim'dan
babasına yolladığı mektupta "Ah bir
de klarnetlerimiz olsaydı inanamazsınız flütlerle, obualarla ve
klarrıetlerle bir senfoni nasıl
barikulade bir etki yapardı" diye
yazar. 1 700'1erde bulunan, 1 7SO'Ierde
orkestraya alınan ve çalınması çok
güç olarak kabul edilen klarneti
Mannheim orkestrasına Johan n
Stamiu sokmuştu. O ve oğlu Cari
Stami u de ( 1 746- 1 80 1 ) bu çalgı için
konçertolar bestelemişti. 1 78 1 yılında
da Mozart, Stadler kardeşlerden ilk
kez duyduğu bassethorn'u da içeren
iki klarnetli, dört korrıolu, iki fagotlu
ve kontrabash bir serenat (KV370a)
yazmış ve bunu -uzman Roger
Hellyer'e göre- 4 Ağustos 1 782'de
nikah töreninde Konstanze'ye hediye
etmişti. 1 788 Sonbaharı'nda son üç
senfonisini ve büyük triosunu
bitirdikten sonra fiziksel ve yaratıcı
gücü azalmış olan Mozart, ancak 1 789
sonunda yine kendini toplayabildi;
1 790 başındaki Cosi Fan tutte
operasının yorumunu izleyen mali
güçlüklerle dolu günlerde hayatının
son I S ayına başladı. Bu süre içinde,
1 79 1 'in 28 Eylül'ü ile I S Kasım günleri
arasında -belirlenemeyen bir tarihte
şöyle bir kayıt düştü: "Yaşlı Herr
Stadler için bir klarnet konçertosu.
Eşlikte iki keman, viyola, iki flüt, iki
fagot, iki korrıo ve baslar . . . "
Viyanalı klarrıetçi Anton Stadler
( 1 7S3- 1 8 1 2) ve Johan n Stadler ( 1 7SS-
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1 804) kardeşlerin ikisi de hem
klarnet, hem de bassethorn çalıyordu.
1 690'da Nürnbergli Johann Denner'in
icat ettiği, 1 720'de oğlunun
geliştirdiği, yüzyıl ortalarında iki
kapakçık daha eklenerek iyileştirilen
klarnet, daha gelişmesini sürdürürken,
1 770'de Passau'da Mayrhofer,
Almanca Bassethorn (Basset= küçük
bas ve horn= korno kelimelerinin
birleşimiyle) adını verdiği klarnet
ailesinden yumuşak sesli tenor bir
üfleme çalgı icat etmişti. Stadler
kardeşler 1 780'1erde bu çalgıyı
geliştirmiş, sesinin sınırını
(tessitura'sını) iki kapakçık ekleyerek
bir üçlü (terz) arttırmış, yarım ay
biçimi eğri şekline karşın daha etkili
çalınmasını sağlamışlardı. Mozart
arkadaşı Stadler'in bu alışılmamış ton
genişliğine, peslerde dokunaklı,
tizlerde kolcratura ses rengine sahip
çekici çalgısı için yazmaya karar
vermiş ve bu çalgıyı konçertosunda,
duygulu bir insan sesi gibi
değerlendirmişti. Iki kardeşin
yaşlısına, kendisi gibi mason olan
arkadaşı Anton Stadler'e ithaf edilen
konçertoya Mozart'ın ne zaman
başladığı bilinmiyor. 1 784'de KV452
Beşli'nin yorumuna katılan, 1 789'da
Klarnetli Beşli'nin (KVS8 1 ) sol o
partisini çalan ve Mozart'ın La
Clemenza di Tito operasında özellikle
kendisi için yazılan bassethorn
partileriyle büyük alkış alan Anton
Stadler, bu konçertoyu da -başarılarına
güvenerek kendisini saray
orkestrasından emekliye ayırttıktan
sonra menfaatına düzenlenen- Prag
konserinde, 1 6 Ekim 1 79 1 günü
seslendirdi. Daha 7 Ekim 1 79 1 'de
Mozart eşine yazdığı mektupta, koyu
kahvesini içip, iyi cins bir tütünü
tellendirdikten sonra Stadler'in
Rondo'sunun -konçertonun son
bölümünün- orkestrasyonunu
tamamlar gibi hale geldiğini belirtir . . .
Herhalde Mozart, Stadler'in ilk
emeklilik konserine konçertoyu
rahatlıkla yetiştirmek için -esrarengiz
bir ziyaretçinin ısmarladığı- Requiem'i
yarım bırakmayı göze almıştı.
Aslında Mozart, herhalde 1 79 1 yılı
başlarında, konçertoya, bassethorn,
yaylılar, iki flüt ve iki korno için Sol
majör tonda başlamış ve eserin
elyazmasından (otograftan) kalan

notalara göre 1 99. ölçüye kadar
yazmıştır. 1 80. ölçüde Mozart'ın La
majör tona dönerek ve değişik bir
kalemle eseri klarnete çevirdiği
sanılmaktadır. Çünkü günümüze
otograf olarak yalnızca "Bassethorn
için Allegro"nun (KV62 1 b) notası
ulaşmıştır. Eserin Leipzig'de Gerber
tarafından 1 80 1 'de yayınlanan
konçertodaki bazı değişiklikleri de,
J. A. Andre'nin hazırladığı baskıda,
bilinmeyen bir kişinin yaptığı
sanılmaktadır . . .
"Kiarnetle çeşitli yüksekliklerde
oluşturulan kontrastiarın virtüozluğa
kadar gelmesi, pes tonlardaki duygulu
şarkılar, eşlik motiflerinde Mozart'ın
ilk defa kullandığı karakteristik
efektler ve konçertonun tümünde
solo çalgının her özelliğinin
değerlendirmesi, onun bu çalgıya
kendini ne kadar yakın hissettiğini
ispatlıyor" satırlarını yazmış Hermann
Abert . . . Günümüzde genellikle
basset-klarnet ile çalınan ve Mozart'ın
en imrendirici mükemmellikteki
partisyonlarından birini içeren bu son
konçertosu, Piyano Konçertoları'nın
(KV488, La Majör No.23) akıcılığına
sahip olmakla birlikte, bazı temaları
Klarnetli Beşli'nin (KVS8 1 ) tekrar
yaratılışını anımsatır; orada burada,
Sihirli Flüt Operası'nın
törenselliğinden zarifliğine uzanan
yansıması da duyulur. Ancak
virtüozluk için Mozart yeni bir
standart oluşturmuş gibidir: Solo
çalgı, hiçbir zaman Weber'deki gibi
aşırı değildir; çalgının parlaklığı,
ustalığı müziğin hizmetinde kalır.
Otograftaki 1 99 ölçüye karşın Andre
edisyonundaki gibi, 3 59 ölçü
uzunluğundaki 1 . Bölüm 4/4'1ük
ölçüde, neşeli (AIIegro) tempoda La
majör tonda, zarif ve lirik bir orkestra
girişiyle başlar. Bu uzun girişten sonra
klarnet ana temayı sunar. Sonra da
yeni bir tema yerine girişteki tema
kanon biçiminde duyurularak aynı
doruk oluşturulur. Yalnızca burada
klarnet, birinci kemanların
güçlendirilmiş eşliğinde, solo çalgı
olarak öne çıkar. Birinci temanın
parlak pasaj ve arpejlerle, sıçrayışiada
süslenmesinden sonra kısa bir tutti ile
başka bir temaya geçilir: Önce La
minörde, sonra Do majörde beliren
iki bölme büyülü bir hava yaratır:

Yalnızca yaylı çalgılar eşliğinde,
Klarnetli Beşli'yi anımsatan yapıda
sergilenir. Gelişim ise ilk temanın
kısaca ve ters bir modülasyonla
sunumuyla başlar; güç, uçucu,
alışılmamış orkestral renklerle
değişerek tahta üflemeler ve yaylıların
oktavlı unison yorumu ile -bu en uzun
bölüm- sona erer.
2. Bölüm Mozart'ın, yine en duygulu
sayfalarını içerir: 3/4'1ük ölçüde, Re
majör tonda, ağır (Adagio) tempoda
başlayan 2. Bölümde, Mozart soluklu
bir ezgiyi önce uzun tutulan
cümlelerle sergiler. Sonra da
klarnetin pes seslerini çok ustaca
değerlendirerek oda müziği stilinde
varyasyonlada işler. Sade olduğu
kadar, Sihirli Flüt'ü anımsatan barışcı
bir havada, -La majöre dönüşen kısa
bir orta bölme dışında- tonalite
değişikliği de olmadan, tekrarda fagot
partisine de önem vererek
sürdürülen bölüm, yine klarnetin
önderliğinde çok yavaşça sona erer.
3. Bölüm 6/8'1ik ölçüde, La majör
tonda, neşeli (AIIegro) tempoda bir
Rondo'dur. Akıcı, elastiki ve sıcak
renkli bu finalde hiç de Requiem'in
havası yoktur. Ezgiler zarifçe başlar,
tatlı biçimde sona ererken arada
güçlü tutti'lerle kontrast oluşturulur.
Hemen girişte klarnet tarafından
sunulan ana tema her tekrarında
hafifçe değişir, orta bölmede Fa diyez
minör ve Re majörde beliren iki yeni
tema gizemli bir hava yaratır. Solist
ise karanlıklardan bir sıçrayışla iki
oktav yükselerek parlak bir pasajı,
kanatianmış bir müziği duyururken,
eserin Mozart'ın konçerto alanındaki
taçlarından biri olduğunu ispatlar
gibidir. (Süre 26')

Mahler: Senfoni No.7
Müzik dünyasında orkestra şefi olarak
ün kazanan, 1 888'de Budapeşte
Kraliyet Operası, 1 89 1 'de Hamburg
Orkestrası, 1 897'de Viyana Operası,
1 907'de New York Metropolitan
Operası şefliklerini yapan Mahler'in
çeşitli besteleri arasında en önemlileri
senfonileridir. Dokuz senfoni yazan,
onuncuyu tamamlamadan bırakan
Mahler, ancak yüzyılımızın ikinci
yarısında müzikseverlerce tanınmaya
başlandı. Senfonilerde olayları değil,
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yaşam ve ölüm korkusunu, insan
varlığının yalnızlığı ile kuşkusunu,
doğayı anlamanın zorluluğunu
orkestranın geniş olanaklarıyla
araştıran Mahler, kökü romantizmde
olan fakat modern çağla yakından ilgili
bir bestecidir. Mahler bestelediği on
senfonisinden 2., 3., 4. ve 8.sinde
insan sesine yer vermiş; 1 ., 5., 6., 7.,
9. ve yarım bıraktığı 1 O. Senfoniler'inde
yalnızca orkestrayı kullanmıştır.
Bestecinin bu eserleri büyük bir
otobiyografınin bölümlerine benzer,
onun ruhsal yaşamının, duygusal,
entellektüel problemlerini yansıtır ve
müzik kariyerinin başından beri
sürdürdüğü sorgulamasının izlerini
taşır . . .
Mahler'in Viyana Saray Operası müzik
direktörü iken tatillerinde
Avusturya'nın güneyinde, Klagenfurt
yakınındaki Wörthersee'de, göl
kıyısındaki evde 1 904 yazında
başladığı ve 1 905 yazında tamamladığı
7. Senfoni'si de, karamsar
karakterdeki 6. Senfoni'nin iyimser
devamı olarak görülür. Fakat eşi Alma
Mahler'in, bir çırpıda bestelediğini
belirttiği 7. Senfoni'nin çeşitli
düzeltmeleri sürmüş, 1 907 kışında da
revizyondan geçen eser ancak
1 9 Eylül 1 908'de, Prag'taki ilk
yorumuna hazırlanabilmiştir. Bu
arada, Mahler'in, "şimdiye kadar
bestelediğim en büyük eser" diye
tanımladığı 8. Senfoni'sinde
kullanacağı metinlerle ilgilenmesinin
bu geçikmeye neden olduğu da öne
sürülür . . . Viyana'da yahudi aleyhtarı
kampanyanın artması, 1 907
Temmuz'unda büyük kızının ölümü
zaten bunalımdaki Mahler'i üzmüş,

Viyana Saray Orkestrası'ndan
ayrılarak New York Metropolitan
Operası'nın yöneticiliğini kabul etmiş,
Amerika'ya yollanmıştı. Yaz tatilinde
yine Avusturya'ya dönerek
Töblach'ta, Eylül'e kadar Lied von der
Erde'yi (Toprağın Türküsü)
tamamladı ve 7. Senfoni'sinin Viyana
Filarmoni Orkestrası tarafından ilk
yorumunu yönetmek için Prag'a gitti.
O günlerde Bohemya da Avusturya
Imparatorluğu'nun bir parçasıydı ve
lmparator Franz Josefin 50. yıl
kutlamalarının doruklarından biri de
7. Senfoni olacaktı . . .
6. Senfoni'sinin 1 . Bölümünde ve
Scherzo'da görülen Alma Mahler
portreleri 7. Senfoni'nin iki
Nachtmusik (Gece müziği)
bölümlerinde de izlenir. Ancak majör
minör kontrastlı kader motifı, bu kez
trajik anlamını yitirmiş, daha yumuşak
ve pastel geçişler kazanmıştır. Bir
yazarın, Mahler'in Cinderella'sı
(Külkedisi) olarak tanımladığı
7. Senfoni, onun trajik problemlerinin
üstesinden gelmesini değil de, belki
bunu küçümsemesini yansıtır: Tam
mahvolmanın sınırında, ölümün
karşısında yine de yaşamı tüm çabasıyla
tatmaya çalışan eserde, 6. Senfoni'nin
sert modülasyonları -majörden
minöre, minörden majöre geçişleri7. Senfoni'de yumuşayarak armoni
yapısına bürünmüş, 6. Senfoni'nin
birinci bölümdeki Rüya kabusu,
7. Senfoni'nin son bölümdeki inek
çanları ile canlanmıştır. Ancak eserin
tümünde Mahler sanki bir başka
dünyada imişcesine gerçekçi ve
romantik anlamların garip uyumunu
gerçekleştirir. Mahler 1 904'de
"Mimari Taslaklar" adını vererek
yazdığı iki serenat benzeri müziğin,
Gece Müziği adı altında bu senfonide
yer alacağını belki de bilmiyordu.
Daha sonra 1 905 yazında üç bölüm
yazarak oluşturduğu 7. Senfoni
oldukça geniş bir çalgı topluluğunu da
içerir: Iki pikolo flüt, dört flüt, üç
obua, Ingiliz kornosu, dört klarnet, Si
bemol klarnet, üç fagot, kontrfagot,
dört korno, tenor-korno, üç
trompet, üç trombon, tuba, timpani,
iki arp, mandolin, gitar, büyük davul,
ziller, gong, inek çanları, glockenspiel
(Carillon), trampete (tambour
militaire) ve yaylı çalgı lar . . .

Mahler kendisine tanınan 24 provada
çalgı gruplarıyla ayrı ayrı uğraşıyor,
otele her dönüşünde partileri tekrar
elden geçiriyordu. Sonunda ünlü şef
Willem Mengelberg ( 1 87 1 - 1 95 1 )
olağanüstü teknik ustalığı ile
partisyana son şeklini verdi. lik
yorumda güç bir bilmecenin yarattığı
saygı ile karşılanan Senfoni'yi Mahler,
ikinci kez 27 Ekim'de Münih'de
seslendirirken emprezaryo Gutman
konser günü prova yapılmamasını
istemiş, üfleme çalgıların dinlenmesi
gerektiğini öne sürmüştü: Çünkü
birinci trompetist, birinci kornist ve
timpanistin çok güçlü olmalarını
belirtirken son bölümün girişini de
düşünerek korkuyordu. Mahler'in bu
ikinci yorumdan sonra da
düzeltmelerini sürdürdüğü, yönettiği
beş yorumdan sonra yine elden
geçirdiği 7. Senfoni, 1 960'da
Uluslararası Mahler Derneği'nin
yayınladığı nüshada 257 düzeltmeyi ve
eklerneyi içeriyordu . . .
Bazen Almanca, bazen ltalyanca
başlıklada tanımlanan beş bölümden
oluşan 7. Senfoni seksen dakikayı aşan
sürededir. Bunlardan yirmi dakikayı
aşan süresi ile en uzun bölüm olan
1 . Bölüm 4/4'1ük ölçüde Langsam
(ağır) -yani Adagio- tempoda
alışılmamış Si minör tonda uzun bir
girişle başlar. Mahler'in, biyografısini
yazan Richard Specht'e anlattığına
göre, "doğanın kükrediği" bu
bölmede tenor korno dikkat çekici
bir rol üstlenirken ona, sürekli aynı
kalan bir marş ritminde yaylı ve tahta
üfleme çalgılar eşlik eder. Genellikle
askeri bandalarda kullanılan ve
Mahler'in Bohemya'da çocukluğunda
sık sık dinlediği belirtilen tenor
kornonun sunduğu sonsuz gibi güçlü
tema, engellenemez biçimde önce
karanlık ve gizemli, sonra da giderek
parlak şekilde ilerler. Sonunda, ateşli
bir neşede (AIIegro con fuoco)
beliren asıl bölmeye geçişi, bu anda
üç trompetin fırlatıp atar gibi
duyurduğu fıgür haber verir. Bu
Allegro Mi minör tonda ve sonat
formunda, 6. Senfoni'den bir tema ile,
Mahler'in senfonik müziğinde önemli
bir yer alan marş şeklinde başlar.
Kentrast oluşturan ikinci tema ise Senfoni'yi sona erdirecek olan tonda-,
parlak Do majörde, Viyana tarzı
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nüanslarla işlenmiş kandırıcı bir
melodidir. Büyük bir hayranlıkla (mit
grossem Schwung) çalınması istenen
bu tema, Si majör bir yan tema ile
karşıtlık yaratırken uzun geliştirirnde
de (developpement) bu üç tema
işlenir; sonra törensel biçimde ağır
(Adagio) giriş kısaca tekrarlandıktan
sonra bölüm, parlak Mi majörde,
aydınlık ve sıcak havada, hayata
olumlu bir evet cevabı ile, marş
biçiminde sona erer . . .
2. Bölüm, ilk Nachtmusik (Gece
müziği), 4/4'1ük ölçüde, Do minör
tonda ve neşeli ancak ılımit hızdaki
(AIIegro moderato) tempoda,
romantik bir havadadır. Ancak
serenad ya da Noktürn türü değil de,
daha çok lirik ve bir rüya
karakterindedir. Rembrandt'ın Gece
Nöbeti adlı ünlü tablosu benzeri, eski
bir kentin romantik gece resminin
çizildiği, biraz unutulmuş bir dünyayı
yansıtan bu bölüm, geri planda gibi
görünen marş havasında, üç bölmeli
biçimde düzenlenmiştir. Sürekli
majör-minör değişimleriyle, normal
ya da sürdinli korno çağrılarıyla çeşitli
görünümler oluşur. Rembrandt'ın
aydınlık-karanlık karşıtlığı içinde türlü
ufak nüanslarla gizemli etki arttırılır:
Katelik Kilisesi'ndeki iki koro
arasında söylenen Antifon benzeri, iki
korno arasında bölünen tema,
notalarda da çağırıcı (rufend),
cevaplayıcı (antwortend) olarak
işaretlenmiştir. Bunu baslarla
kontrfagotun diyalogu, doğanın
mırıltıları, tahta üflemelerde kuş
sesleri izler. Ikinci bölme Mahler'in
daha sonra Des Knaben Wunderhorn
Lied dizisindeki Revelge -Kalk
Borusu- "Sabahın üçü ile dördü
arasında" şarkısında da kullandığı,
vurgulu ağır marşı içerir. Sürekli
majör-minör arasında değişen marşın
ilk kısmı La bemolde, viyolonselin
akıcı ezgisiyle belirir. Bölüm başındaki
tema kornciarda duyurulunca alaycı
bir hava belirir: Orkestrada üçgen,
glokenspiel ve türlü vurma çalgıların
canlı katılımına, tahta üfleme çalgıların
trilllerine, Mahler'e göre "yüksek
dağlardaki son dünyevi sesler"i
yansıtan inek çanları da eklenir. Fa
minördeki d iğer episod ise nostaljik
havada 1 . Senfon i' deki Frere Jacques
çocuk şarkısını anımsatır. Bölüm

empresyonist bir anlatımla, sisierin
giderek azalması gibi söner . . . .
3. Bölüm "Schattenhaft -fliessend,
aber nicht schnell" (Gölgeli, akıcı ama
çok hızlı değil) başlığını taşıyan bir
Scherzo'dur. 3/4'1ük ölçüde Re minör
tonda fantastik bir hayal alemini
yansıtan bölümde tema karanlık ve
donuk ritmden ancak onüçüncü
ölçüde kurtularak çıkar. Temponun
her dörtlüğünde ayrı bir çalgı grubu
ritmik ve boş süslemelerle katılırken
bu temanın hareketi her yanı kuşatır
gibidir; sanki bir gölge oyununun
Avusturya Uindler'i ile Viyana Valsi
karışımı anlatımı parlak bir
orkestrasyonla canlandırılır.
Timpaninin başlattığı hareketi
kornolar ve tahta üfleme çalgılar izler;
sonra da sürdinli kemanlar, bu Danse
Macabre'ı (Ölüm Dansı'nı) sunarken,
bunu flüt ve ebualar bir ağıt
(Lamento) olarak sürdürür. Ikinci
tema, yarı dans-yarı şarkı tarzında
kemanların büyük aralıklı
sıçrayışlarıyla, ilerde Alban Berg'in
Wozzeck'indeki valslere öncülük
eden örneklerle sergilenir. Bu
Scherzo'nun Trio bölmesi ise aydınlık
Re majör tonda, ebuanın pastoral
ezgisiyle - 3 . Senfoni'deki posta
kornosunu anımsatan şekilde- başlar.
Scherzo'nun tekrar (Reprise) kısmı
ise ustaca planlanmış, ana tema yarım
ton tize alınarak Mi bemelde
başlatılmıştır. Temanın Si bemole
kayışı ayrı bir esrarlı hava yaratır,
hayalet dansı çılgınlaşır. Partisyonda,
bas yaylıların bir pizzicato akoru beş
forte "fffff ' gücünde, telierin gövdeye
çarpacak şiddette vurmasını öngören
alışılmamış talimatlar belirir; tahta
üflemelerin "Kreischend" (acı
bağırtılarla), trombon ve tubanın
"Wild" (vahşice) girişimleri istenir.
Üfleme çalgıların majör-minör
akorları davul darbeleri ve viyolaların
aşırı şiddetli pizzicato akorları bu
şeytani dansı sona ulaştırır.
4. Bölüm ikinci Gece müziği
(Nachtmusik), 2/4'1ük ölçüde, Fa
majör tonda, ağırca, aşk dolu
(Andante amoroso) tempoda, çekici
bir enstrümantasyonla ustaca işlenmiş
bir aşk serenadıdır. Bu samimi
serenada tam havasını verebilmek için
Mahler, senfonik orkestrada hiç
kullanılmayan iki çalgıya -gitar ve

mandoline- yer vermiş, trompet ve
trombonları almamıştır. Bölüm dört
ölçü süren yaylı çalgılar cümlesi ile
solo kemanın önderliğinde girer.
Schumann'ın karakter parçalarını
(Nachtstücke Op.23 No.4) andıran
müzikte ana temayı solo korno
duyurur; bunu solo keman bu kez
gitar eşliğinde tekrarlar. Gelişirnde ise
mandolin duyulur; gitar akorlarla
katıl ımını sergiler . . . Mahler'in "oda
müziği" stilindeki en çekici sayfalarını
duyuran bu bölümün, S. Senfoni'deki
Adagio gibi popüler olmamasını
eleştirmenler şaşırtıcı bulmaktadır.
S. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, Do majör
tonda, garip ve alışılmamış bir tanımla
"AIIegro ordinario" tempoda
(alışılmış bir neşede) başlayan bir
Rondo finaldir. Mahler karşıtlarının
banal ve gürültülü, yandaşlarının ise
hayata canlı bir "evet" olarak
gördükleri bu final, yüzyıl dönümünün
şatafatlı, gösterişli havasını, ama
Mahler'in yansıtmaktan kaçınmadığı
gerçek yüzünü de sergiler. Sade yapılı
ana tema görkemli bir
enstrümantasyonla marş ritminde
sunulur; "Mit bravour" (parlaklıkla)
yorumu istenen timpani, bakır üfleme
çalgılar ve yaylıların canlı girişini
trompet ve kornonun ana temayı
ateşli, korkusuzca (Ohne Angst)
duyuruşu izler. Mahler sonat
formunu, sekiz rondo biçiminde,
değişik armoni, tempo değişimleriyle,
solist partileriyle her bir temayı ve
varyasyonlarını ayrı ayrı işleyerek
geliştirir. Bunlarda Wagner'in
Meistersinger Operası'nın olduğu
kadar Lehar'ın Şen Dul Opereti'nin
paredileri de izlenir. Li ri k ve zarif bir
varyasyondan sonra da, birinci
bölümün Allegro teması belirir ve
Rondo'nun ana malzemesiyle
kaynaşarak, inek çanlarını da içeren
vurma çalgıların, yaylıların eşliğinde,
bakır üflemelerin güçlü fanfarlarıyla en
aşırı fortissimo'da parlak sona ulaşır.
(Süre 82')
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Şef: VLADIMIR VALEK, conductOr
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Bedrich Smetana ( 1 824 - 1 884)
Vltava (Moldau) Senfonik Şiiri Symphonic Poem
Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 7 5 6- 1 79 1 )
Piyano Konçertosu No. 2 1 , Do Majör Piano Concerto No.2 l i n C Major ( KV467)
•

A 1/egro ınaesto.ro
•

•

A ndame

A llegro vivare as.rt�i

Ara l ntermission

A ntonin Dvorak ( 1 84 1 - 7 904)
Senfoni No.6, Re Majör Op.60 Symphony No.6 in D Major, Op.60
•

A llegro non !mıto
•

•
•

A dagio

Scherzo ( F11riant: Presto)
Fina/e: A llegro con spirito

28.6. 1 999, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı. 1 9.30
İstanbul Convenrion & Exlıibirion Cenrre, 7 . 30 pm

• Çek Radyo Senfoni Orkestrası'nın
Birinci Şefi ve Çek Filarmoni
Orkestrası'nın Sürekli Şefi olan
Vladimir Valek, 1 93S'te geleneksel
müzisyen bir ailede dünyaya geldi.
Kromeriz Konservatuvarı'nda aldıgı
trombon ve viyola egitimi, daha sonra
Bratislava Sanat ve Müzik
Akademisi'nde Dr. Ludovit Rajter ile
başlayacagı ve ardından da Prag
Müzik ve Sanat Akademisi'nde Alois
Klima ve Robert Brock'la devam
edeceği şeflik egitiminin en önemli
temeli oldu. Mezun olduktan sonra
Çek orkestralarının birçoğunu
yönetti ve Prag Senfoni Orkestrası ile
ilk turnesini ABD ve Avrupa'da
gerçekleştirdi. 1 98S'de Çek Radyo
Senfoni Orkestrası 'na Birinci Şef
olarak kabul edildi. Orkestra, Valek'in
yönetiminde, Çek Filarmoni
Orkestrası ve Prag Senfoni
Orkestrası ile beraber Prag ve Çek
Cumhuriyeti müzik yaşamının en
önemli öğesini oluşturmaktadır.
Orkestra, abonman konserlerinin
yanısıra Prag Bahar Festivali'nde
düzenli olarak konser vermektedir.
Valek ve Çek Radyo Senfoni
Orkestrası Avrupa (Ingiltere,
Almanya, Avusturya. Ispanya, ltalya,
lsviçre ve Yunanistan) ve denizaşırı
ülkelerde Uaponya ve Kore
Cumhuriyeti'ne dört turne) turneler
de gerçekleştirdi . Bu iki orkestranın
yanısıra Valek, Avusturya, Hollanda
ve Almanya'da radyo orkestraları,
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Avrupa'nın birçok başkentinde,
Japonya, Tayvan, Küba ve
Singapur'daki senfoni orkestralarını
konuk şef olarak yönetmektedir. Linz,
Atina, Istanbul, Wroclaw, Varna ve
Lucerne'deki başlıca uluslararası
festivallerden davet alan Valek,
Avrupa'nın 25 ülkesinde, ABD'de,
Uzak Dogu'da konserler yönetti.
Valek, Oystrah, Spivakov, Suk,
Cherkassky, Magaloff ve Adam gibi
önemli solistlerle çalıştı ve kayıtlar
yaptı. Bartok'un "Orkestra için
Konçerto"su, Prokofıefin "Romeo ve
Juliet'ten Suitler" ve Darius Milhaud,
Erik Satie ve Francis Poulenc'in bale
müziklerinden yaptıgı kayıtları
Supraphon katalogunun en başlarında
yer almaktadır. 1 996 Haziran'ında
Gerd Albrecht Çek Filarmoni
Orkestrası'nın Birinci Şefligi'ni
bıraktıgında Valek toplulugun Sürekli
Şefi oldu. Çek Cumhuriyeti'ndeki
birçok konserin yanısıra orkestrayı
Japonya, Almanya ve ABD'deki
başarılı turnelerde yönetti. Çek
Filarmoni'nin yanısıra, Çek Radyo
Senfoni Orkestrası, Prag Senfoni
Orkestrası ve kendi kurdugu Dvorak
Oda Orkestrası ile de büyük ilgi
toplayan kayıtlar yaptı. Valek'in Jan
Simon ve Çek Radyo Senfoni
Orkestrası ile yaptıgı Ervin
Schulhoffun Piyano Konçertoları
kaydı 1 996'da Cannes MIDEM Dünya
Müzik Eleştirmenleri Ödülü'nü
kazandı.
• Chief conductor of che Czech Radio

Symphony ürehescra and permanenc
conduccor of che Czech Philharmonic
ürchescra, Vladimir Valek was born in
1 93 5 co a cradicional musical family.
H is early crombone and viola studies ar
che Conservatoire of Kromeriz proved
to be a most useful grounding for his
studies of conduccing, which he began
ar che Academy of Ares and Music i n
Bracislava under Dr. Ludovic Rajcer
and concinued ar che Prague Academy
of Ares and Music under Alois Klima
and Robere Brock. Afcer graduacing he
conducced most of che Czech
ürchescras and his fırsc tours abroad
were wich che Prague Symphony
ürehescra co che USA and many
councries i n E urope. In 1 985 Vladimir
Valek accepted the position of chief

conduccor of the Czech Radio
Symphony ürehescra which today,
under Valek's bacon, stands side by side
with the Czech Phi lharmonic ürehescra
and the Prague Symphony as a
signifıcanr force of musical life of
Prague and the Czech Republic.
Acclaimed subscription concerts and
regular participation in the Prague
Spring Festival are ongoing activities.
Valek and the Czech Radio Symphony
ürehescra have undertaken signifıcant
tours in Europe (Great Britain,
Germany, Ausrria, Spain, lraly,
Swirzerland and Greece) and overseas
(four tours in ]apan and the Republic of
Korea). In addition to his work with
che above mentioned orchescras, Valek
guesr conducts radio orchestras in
Austria, Holland, and Germany and
symphony orchestras in many European
capitals, ]apan, Taiwan, Cuba,
Singapare and elsewhere. He has been
invited to conduct at major
international festivals including Linz,
Athens, İ stanbul, Wroclav, Varna and
Lucerne and has conducted in 2 5
European countries, the USA and the
Far East. He has performed and
recorded with many world-renowned
soloists including Spivakov, Suk,
Cherkassky, Magaloff and Adam. His
recordings of Bareok's Concerro for
Ürchescra, Prokofıev's Suires from
Romeo and Juliet and the baller music
of Darius M ilhaud, Eri k Sarie and
Francis Poulenc top the list of the
Supraphon catalogues. In June 1 996,
when Gerd Albrecht ceased to be chief
conductor of che Czech Philharmonic,
Vladimir Valek became the ensemble's
permanent conductor. In addition to
many concerts in the Czech Republic
Valek cook the ürehescra on several
successful tours abroad: to ]apan,
Germany and to the USA. Valek's
discography, besides his recordings
wirh the Czech Philharmonic
ürchescra, i ncludes many acclaimed
recordings wirh the Czech Radio
Symphony ürchescra, che Prague
Symphony ürehescra and the Dvorak
Chamber Ürchesrra, which he founded.
Valek's recordings of Ervin Schulhoffs
Piano Concereos w ith Jan Simon and
the Czech Radio Symphony ürehescra
have won the World's Music Critics
Prize at MIDEM in Cannes in 1 996.

FAZI L SAY
1 970'de Ankara'da dogan Fazı! Say,
Ankara Devlet Konservatuvarı'nda
piyano ögrenimi gördü. 1 7 Yaşında
Alman Akademik Bursu'nu alarak
Düsseldorfta Robert Schumann
Enstitüsü'nde beş yıl süreyle David
Levin ile, 1 992-95 arasında da Berlin
Konservatuvarı'nda egitim gördü.
Önce 1 994'de Leipzig'de Avrupa
"Genç Konser Piyanistleri"
Yarışması'nı, sonra da New York'da
1 995'de Uluslararası "Genç Konser
Piyanistleri" Yarışması'nı kazandı.
Hemen ardından da Radyo-France ve
Montpellier Beracasa Vakfı Ödülü'nü
ve Metamorphosen Oda Orkestrası
Solist Ödülü'nü aldı. Maurice M.
Clairmont Piyano Ödülü ve YCA Paul
A. Fish Memorial Ödülü kurulu Fazı!
Say'ın Genç Konser Sanatçıları
Dizisi'nde Washington'daki Kennedy
Center'de 1 995'de verdigi ilk
resitalinin sponsoru oldu. Sanatçının
1 997'de Alice Tully Salonu'nda New
York Oda Senfoni Orkestrası
eşliginde New York'daki ilk konçerto
yorumu büyük övgüyle karşılandı.
Fazı! Say, 1 998 yazında Lincoln
Center Festivali'nde Kurt Masur
yönetimindeki New York Filarmoni
ile verdigi iki konserde Gershwin'in
"Rhapsody in Blue"sunu seslendirdi.
Bunu Radio-France Filarmoni ile
konseri, Menton Festivali ile
Akdeniz'deki Mermoz Müzik
Kruaziyeri, Toulouse Piyano Festivali
ve Montreux Caz Festivali'ndeki ilk
konserleri izledi. 1 998-99 sezonunda
•
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Avery Fisher Salonu'nda Kurt Masur
yönetimindeki New York Filarmoni
ile Gershwin'in "Rhapsody in Blue"
ve "1 Got Rhythm Varyasyonları"nı,
New York Oda Senfoni ile Saint
Saens'ın 2. Piyano Konçertosu'nu,
Florida Filarmoni ile Schumann
Piyano Konçertosu'nu, El Paso
Senfoni ile Saint-Saens'ın 2. Piyano
Konçertosu ile kendi Sinfonia
Konçertante'sini seslendirdi. Ayrıca
Tuscon, Cincinnati ve Paris'te
(Louvre) resicaller verdi. Sanatçının
orkestralarla etkinlikleri arasında
Meksiko Ulusal Senfoni Orkestrası
(bir gün içinde Jean-Pierre Rampal'in
yerine sahneye çıktı), Zürih Oda
Orkestrası, Budapeşte Oda
Orkestrası, Montpellier Filarmoni
Orkestrası, Monte-Cario Filarmoni
ve Venezuella Oda Orkestrası
eşliğindeki konserler; Zürih Ton hall e
ve -kısa bir sürede hazırlanarak
Vladimir Ashkenazy'nin yerine
Cenevre'de Victoria Salonu'ndaki
resitalleri, Japonya turnesi ve
Carnegie Hall'daki Birleşmiş Milletler
"Barış Ödülü"ndeki konseri sayılabilir.
Aynı zamanda beste de yapan Fazıl
Say'ın 1 6 yaşında yazdığı "Siyah
Ilahiler" Berlin'in kuruluşunun 750. Yıl
Şenlikleri'nde çalındı. Keman, piyano
ve orkestra için konçertosunu ise
1 99 1 'de Berlin Senfoni eşliğinde
seslendirdi. 2. Piyano Konçertosu
"Ipek Yolu"nun ilk çalınışını 1 996'da
Scott Yoo yönetimindeki
Metamorphosen Oda Orkestrası ile
gerçekleştirdi ve eser, diğer
bestelerinin de bulunduğu
Note/Cambria tarafından yayınlanan
CD' de yer aldı. Warner Classics'den
Paris'te yayınlanan ve Fransa'nın
önemli üç kayıt ödülüne değer
görülen Tüm-Mozart CDsi 1 998'de,
Bach'a adadığı CD ise 1 999 başında
satışa çıktı.

Maurice M. Clairmont Piano Prize and

Tonhalle and Geneva' s Victoria Hall

che Paul A. Fish Memorial Prize of

replacing Vlad i m i r Ashkenazy on shorr

YCA sponsored Mr. Say's New York

notice, on tour in ]apan, including a

debur reciral in 1 995 on the Young

recital at Suntory Hall in Tokyo.

Concerr Arrisrs Series and he made his

In the U n i ted States, Mr. Say has

Washington debur i n che 1 996 Young

performed with che El Paso, Charleston

Concerr Artİsrs Series at the Kennedy

and Hanford symphony orchestras, at

Center. In 1 997 Mr. Say made his New

the U n i ted Nations' Time for Peace

York concerro debut as soloist wirh the

Awards at Carnegie Hall and in recical

New York Chamber Symphony at Alice

at che Freer Gallery of Art at che

Tully Hall, to a standing ovation.

Smi thsonian I nstitution i n

During che summer of 1 998 Mr. Say

Washington, D.C.

gave rwo performances as soloist with

A composer as well as pianist, Mr. Siiy's

che New York Philharmonic under

work Black Hymns, written at che age

Kurt Masur, playing Gershwi n 's

of 1 6, was performed during Berlin' s

Rhapsody in Blue at che Lincoln Center

7 5 0th Jubilee Year Celebrarion and he

Festival. The summer of 1 998 also

performed his Concerto for Viol i n ,

included re-engagements with the

Piano a n d ürehescra w i t h the B erlin

ürehestre Philharmonique de Radio

Symphony i n 1 99 1 . H e premiered his

France, ar the Menton Festival, and on

Piano Concerto No. 2 , The Silk Road,

the Mermoz Musical Cruise on the

i n 1 996 w i ch the Metamorphosen

Medi rerranean, and debuts at the

Chamber Ürehescra conducted by Scott

Toulouse Piano Festival and the

Yoo, and recorded che work for a CD of

Montreaux Jazz Festival. During che

Mr.Say's music on che Troppe

1 998- 1 999 season, Mr. Say performed

Note/Cambria label. His all-Mozart

Gershwin's Rhapsody in B l ue and I

CD, released by the Warner Classics i n

Gor Rhyrhm Variarions wirh New

1 998, won three record awards i n

York Phi lharmonic under Kurt Masur

France and was fol lowed by a n ali-Bach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Saens

C D i n early 1 999.

Piano Concerro No.2 with the New

Born i n Ankara, 1 97 0 , Mr. Say scudied

York Chamber Symphony, the

piano and composition at che Srare

Schumann Piano Concerto with the

Conservatory. Ar 17 he was awarded

Florida Philharmonic, che Saint Saens

German Academic Scholarships to

Piano Concerro with the Florida

study in Dusseldorf where he worked

Philharmonic, che Saint-Saens Piano

with David Levine ar the Robert

Concerro No.2 and his own Sinfonia

Schumann I nstitute for five years . From

Concerrante with the El Paso

1 992 to 1 99 5 Mr. Say was on che

Symphony, and has given recirals i n

faculty of the Berlin Conservatory. He

Tucson, Cineinnari and i n a re

now resides in New York Ciry.

engagement at The Louvre in Paris. He
also made his debut in both
Amsterdam and London. During the
summer of 1 999 he will appear again at
several major music fesrivals i n France
and other E uropean counrries.

ÇEK FILARMONI
ORKESTRASI
CZECH PHILHA RMONIC
ORCHESTRA

Anisrs International Auditions, Mr.

• Orkestranın özgeçmişi için lütfen
sayfa l l l 'e bakınız.

Since winning the Young Concert
Say's busy schedule abroad has included

•

• Turkish pianisr Fazıl Say won che

concerrs as soloist with the National

please refer to page 1 1 2 .

firsr Young Concerr Anisrs European

Symphony Ürehescra of Mexico

Audirions in Leipzig in 1 994 , and rhen

(substituting for Jean-Pierre Rampal on

went to New York

one day' s nocice), che Zurich Chamber

to

win the 1 995

Young Concerr Anisrs International

ürehescra , che B udapest Chamber

Audirions. He was immediately

ürchesrra, France's ürehestre

awarded the Beracasa Foundation Prize

Philharmonique de Montpellier, che

of the Festival de Radio-France et

ürehestre Philharmonique de Monte

Montpellier and the Metamorphosen

Cario and Venezuela's ürquesta de

Chamber ürehesira Soloist Prize. The

Camara and recicals at Zurich's

For che biography of the Orchesrra,

Smetana: Moldau
Vltava veya Türkçe adıyla Moldau,
Vatanım (Ma Vlast) adı altında
toplanan altı Senfonik Şiir'den
ikincisidir. Smetana 1 874'de sağır
olduktan sonra orkestra şefliğini
bırakmış ve Çekoslovakya'nın
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efsanelerini, tarihini ve doğasını
canlandıran bu diziyi bestelemiştir.
Vltava (Moldau) ırmağı iki ayrı
kaynaktan çıkar. Kaynağı canlandıran
flüte, klarnet ve viyolalar da katılır.
Yaylı çalgılar iki suyun giderek
büyüdüğünü belirtir. Kemanlar ve
tahta üfleme çalgılarda sevimli bir halk
ezgisi duyulur; iki su birleşmiş, Vltava
doğmuştur. Ezgi, ırmağın sakin
dalgalarını tasvir ederek kuvvetlenir
ve orkestra tuttisi Vltava'nın büyük
bir ırmak olduğunu ilan eder. lrmak
ormanlar arasından geçer ve bir av
sahnesi kornciarda duyulur. Sonra
güneşte ışıldayan geniş topraklar
görülür. Köylüler dansetmekte, bir
düğün kutlanmaktadır. lrmak yoluna
devam eder. Gece, mehtabın ışığında
aydınlanmış dalgalar üzerinde su
perileri oynaşmaktadır. Svatoyan'da
su sayısız parçacıklara ayrılır,
köpürür, gürültüyle akar. Neşeli bir
şekilde Prag'a yaklaşırken, 1 . Senfonik
Şiir olan Vişerad'ın ana teması
duyulur. l rmak daha da genişleyerek
Prag'ın ortasından geçer, yoluna
devam eder. (Süre 1 2')

Mozart: Piyano Konçertosu No.2 1
1 782'de evlenmiş olan Mozart'ın
Viyana'da geçirdiği 1 784- 1 786
arasındaki dönem, piyano
konçertoları açısından en verimli
zamanı olmuş, 1 4'den 25.ye kadar
numaralanan 1 2 konçerto bu arada
bestelenmiştir. Mozart No.20, Re
Minör Piyano Konçertosu'nu
(KV466) 1 785 yılının 1 4 Ocak günü
tamamlamıştı; o günlerde 66 yaşındaki
babası Leopold da onlarda konuk
olarak kalıyordu. Mozart piyano
dersleri veriyor, besteliyor,
konseriere katılıyor, bir dakikası bile
boş geçmiyordu. Babası, kızı
Nannerl'e yazdığı mektupta bu
durumdan yakınıyor, "Düşün bir
kere! Kardeşinin piyanoforte'si,
benim kaldığım bu kısa, birkaç hafta
süre içinde konser salonundan bir
eve, oradan diğerine oniki kez
taşındı" diyordu . . .
Viyana'daki ilk yıllarında piyano
konçertosuna önem veren ve bu
türün gelişmesinde en önemli rolü
oynayacak olan Mozart, daha 28
Aralık 1 782'de babasına yazdığı

mektupta bu yeni anlayışını şöyle
açıklamıştı: "Konçertolar, kolay ile
zor arasında ortada birşey. Çok
parlak -kulaklara hoş geliyor- tabii
boşluğa yönelmeden orada, burada
bu işi iyi bilenlerin bile tatmin
olacakları yerler var. Ayrıca
anlamayanlar da, niçin olduğunu
farkederneden bundan memnun
kalıyor". Ünlü müzik yazarı Alfred
Einstein, "Mozart'ın Viyana'daki ilk
yıllarında niçin senfoni yazmadığı
anlaşılıyor: Çünkü bu konçertolar, en
yüksek manada senfonik yapıda. Ve
Mozart ancak konçerto alanı
kendisine kapatılınca tekrar saf
senfonilere dönmüştür" diyor.
Einstein'in, Mozart'ın enstrümantal
yaratısının tacı ve doruk noktası
olarak tanımladığı piyano
konçertolarını, ünlü şef Bruno Walter
( 1 876- 1 962) ise "karışıklık ile
berraklık arasındaki ideal sentez"
olarak tanımlamıştır.
Mozart'ın 9 Şubat 1 785 günü
tamamladığını not ettiği Do Majör,
No.2 1 Piyano Konçertosu'nun
(KV467) eşliğinde iki keman, iki
viyola, bir flüt, iki obua, iki fagot, iki
korno, iki ciarini (trompet), timpani
ve basso'yu öngörmüştür. Halen New
York'ta Heinernan Vakfı'nda bulunan
elyazmasında ise, adını yine ltalyanca
yazan Mozart, besteleniş tarihini
Şubat olarak belirtir. Eser ilk kez
1 800'de Leipzig'de, "Mozart'ın dul
eşinden alınan orjinal manüskripten"
düzenlendiği belirtilen başlıkla
yayınlanmış, sonra da 1 852'de
Offenbach'da J. Andre tarafından
partisyon olarak basılmıştır.
Konçerto Viyana'da 1 2 Mart
1 785'deki, Mozart'ın solist olarak
katıldığı abonman konseri için
bestelenmiş; konseri izleyen baba
Mozart, bu kez oğlunun tarafını
tutarak, kızına yazdığı mektupta,
eserin büyük bir beğeniyle
karşılandığını belirtmişti. Aşağı yukarı
aynı günlerde bestelenen No.20, Re
Minör Piyano Konçertosu'na hiç
benzemeyen bu Do Majör Konçerto,
ikinci bölümü dışında, aydınlık ve şen
bir havayı, hatta saraya özgü
eğlendirme müziğini yansıtır.
Mozart'ın herhangi bir tempo
belirtmediği, 1 . Bölümü Do Majör
tonda, 4/4'1ük marş biçimi başlayan ve

o zamanlarda moda olan Fransız
tarzına benzeyen esere Askeri
Konçerto adı da yakıştırılmıştır.
Pekçok yayınevinin Allegro maestoso
-görkemli neşede- olarak koyduğu
başlık bu bölüme çok uygun düşer:
Hemen temanın sunulduğu orkestra
girişinde, yedinci ölçüde üfleme
çalgıların güçlü vurgulaması müziğe
ayrı. görkemli bir anlam kazandırır.
Orkestranın üç kez unison olarak
sunduğu, sonra da füg biçiminde
işlediği 72 ölçü süren girişten sonra,
tahta üfleme çalgıların çekici diyalogu
piyanoya girişini hazırlar. Piyanonun
sevimli, prelüd tarzı katkısından sonra
ana tema piyanonun trilleri eşliğinde
belirir. Ardından yan temalar duyulur;
orkestra Sol majörde girmesine
karşın piyanonun Sol minörde
sürdürdüğü tema Sol Minör Senfoni'yi
(KV550) anımsatır. Bu kısa, 1 3 ölçü
süren şaşırtıcı minör episod, ilgisiz
olduğu gibi, tekrar (reprise)
bölmesinde de ortaya çıkmaz.
Piyanonun sunduğu lirik ve sevimli
ikinci tema tekrar konçertoya dönüş
olarak yine tahta üflemelerle diyalog
kurar. Si majör akoru izleyen kısa
orkestra tuttisinden sonra piyano Mi
minörde yeni bir tema duyurur: Bu
ton değişimleri de konçertonun
karakteristik özelliklerinden biridir.
Ancak buradaki ilk notalar, sonradan
ikinci bölümün temelini oluşturacak,
finalde de belirerek konçertonun bir
bütün olduğunu gösterecektir . . .
Fa majör tonda, 4/4'1ük ölçüde ve
ağırca (Andante) tempoda başlayan
2. Bölüm ise, Mozart'ın en duygulu
sayfalarını içerir. Alfred Einstein'ın,
"Insan sesinin tüm engellerinden
kurtanimış ideal bir arya" olarak
tanımladığı bölüm yaylı çalgıların
sürdinli ve çok hafif duyurduğu girişle
başlar. Sakin ve soylu anlatım, bu
aryayı yansıtan piyanonun ezgisi ile,
yaylıların ve kornonun zengin detaylı
eşliğinde, tahta üflemelerin de hayalci
süslemeleri ile gerçekleşir. Solist ile
orkestra arasındaki kentrastlar bile
zarif şekilde oluşturulur. Mozart' ı
tanımayanlar bile, 1 967 lsveç yapımı
Elvira Madigan adlı filmde fon müziği
olarak, evli bir subayın dansçı bir
kızla, sonunda intihara giden aşklarını
anlatan ve gerçekçi bir olaydan
esinlenmiş konuyu güzelleştiren bu
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Andante'yi tanımış ve plak
kataloglarında bu konçerto Elvira
Madigan adıyla satışa sunulmuştu . . .
Konçertonun ilk bölümündeki ana
temayı, "Uzun çoraplar içinde
parmaklar ucunda yürünen Marş"a
benzeten ünlü Mozart Konçertoları
uzmanı Ingiliz Cuthbert Morton
Girdlestone ( 1 89S- 1 97S), 1 939'da bu
alanda yazdığı Fransızca kitapta bu
Andante'yi şöyle anlatır: " . . . bu piyano
cantilena'sı (akıcı küçük şarkı)
içtenlikli ve aynı düzendeki akıcılığı ile
çeşitli ruhsal mizaçiardan geçerek
bazen hülyalı, bazen yakınmalı, bazen
sakinleştirici temalarla karşılaşır, ama
ön plana fazla çıkmaz. Bu da, durgun
akan ve ancak arasıra oluşan
anaforlarla belirginleşen bir ırmağı
anımsatır".
3. Bölüm 2/4'1ük ölçüde, çok canlı ve
neşeli (AIIegro vivace assai) tempoda,
yaşama sevincini yansıtan zarif bir
Rondo'dur. Orkestranın temayı
vurgulayan hazırlayıcı girişi piyanonun
aynı şekilde katılımını sağlar. Tizden
basa, bir çalgı grubundan diğerine
uzanan tema tam Mozart stilinde
varyasyonlarla işlenir. Orta
bölmedeki episod ana tema üzerine
kurulmuş olmasına karşın La majöre
dönüşümünde lirik bir anlatım
kazanır. Kullanılan temaların azlığına
karşın, kolayca gerçekleşen
değişimler, hızlı pasajlar, şakacı
tekrarlar ve özellikle gelişimdeki
(developpement) bir tek temanın
işlenip, varyasyonlarla sunumu da
Mozart'ın ustalığını gösteren ilginç bir
örnektir. Finaldeki kadansın tahta
üflemelerle kontrastı da, virtüozların
ilgisini ve iştahını çeken bu parlak ve
mozaik gibi işlenmiş konçertonun
sevimli olduğu kadar ateşli bitişini de
sağlar. (Süre 28')

Dvorak: Senfoni No.6
Ünlü Çek besteci Antonin Dvorak
opera bestecisi tanımıyla müzik
tarihine geçmeyi çok istemiş olmasına
karşın yazdığı dokuz senfoni ile
"Senfoni Bestecisi" olarak tanındı.
Yaşadığı yıllarda olduğu kadar
ölümünden sonra da senfonilerin
numaralanması büyük karışıklık
yaratan Dvorak, bu duruma önce
kendisi neden olmuştu. Kendi

arşivinde 2 . Senfoni'sini birinci olarak
kaydetmiş, bu durum ancak i 923'de
anlaşılmıştı. Bestecinin eserlerinden
bir servet kazanan Simrock ise 6.
Senfoni'yi 1 . Senfoni olarak
yayınlamış. sonraki tüm senfonilerin
sırası karışmış. ünlü 9. Senfoni son
yıllara kadar beşinci olarak kabul
edilmişti. Dvorak'ın 1 880'de verdiği 4.
ve S. Senfoni'lere ise 1 9 1 2'ye kadar el
sürmeyen Simrock, ayrıca
yayınladıklarında türlü kısaltmalar ve
değişiklikler de yapmıştı.
20. Yüzyılın ortasına kadar geniş
kitlelerce tanınmayan bu senfonik
çalışmaları gerçekleştiren Dvorak bu
alanda Wagner'in etkisinde kalmış,
ama Schubert ve Beethoven'in
yanında, biraz da Mozart
senfoni lerinin de derin ve sağlam
temelini almıştır. Bu konuda ona
Brahms'da yol göstermiş, yalnız onun
stilini değil, tüm kariyerini ve sanat
anlayışını da yönlendirmiştir. Dvorak
1 874'de, 32 yaşında 4. Senfoni'sini
tamamladığı zamana kadar kimse onu,
vatanı dışında, tanımıyor, kendi
ülkesinde bile saygı görmüyor; verdiği
dersler ve kilise organistliği ile kıt
kanaat geçiniyordu. 1 87S'de
Avusturya'nın fakir müzikçilere
verdiği bursla S. Senfoni'yi bestelemiş,
Brahms'ın yardımıyla onun Berlin'deki
yayıncısı Simrock ile tanışmış ve Slav
Dansları yayınlanmıştı. Simrock'un
1 882'de bastığı ilk senfoni de,
Brahms'ın 1 877'de yazdığı
2. Senfoni'sinin etkisinde 1 880'de
bestelenen 6. Senfoni oldu. Her şeye
karşın, geleneksel klasik senfoni
formunda Çek ulusal unsurlarını
değerlendiren Dvorak, S.

Senfoni'sinde Durnka adlı halk ezgisi
türünü kullanmış. 6. Senfoni'sinde ise
Scherzo'da kıvrak bir Furiant dansına,
hem de en başarılısına yer vermişti.
Aslında o yıllarda çeşitli eserleri,
özellikle Slav Dansları ve oda
müzikleri Avrupa'nın her ülkesinde,
hatta Amerika'da bile yorumlanan
Dvorak'ın 6. Senfoni'sini, eserin ithaf
edildiği ünlü şef Hans Richter
Viyana'da ilk kez yönetmek istemiş,
fakat Çek karşıtı hava nedeniyle bu
gerçekleşmemişti. Senfoni ilk kez,
ülke dışında, Leipzig'de 1 4 Şubat
1 882 günü Paul Klengel yönetiminde
seslendirildi; sonra da Londra'da
22 Nisan günü, Cristal Palace'ta,
Alman asıllı Ingiliz şef Sir August
Manns tarafından yönetildL Re majör
tondaki birinci ve dördüncü bölümleri
Brahms'ın favori tonalitesi Re
majörde olan Senfoni'nin Adagio'su
da Beethoven'in Koral Senfoni'sinin
ağır bölümünü anımsatır.
Klasik formda, ama zengin temalarla,
yaşama sevinci ile bestelenen Op.60
Re Majör Senfoni geleneksel şekilde
dört bölümlüdür. 3/4'1ük ölçüde, Re
majör tonda başlayan ve çok hızlı
olmayan (AIIegro non tanto)
tempodaki 1 . Bölüm senfoninin en
uzun kısmıdır. lik tema, tekrarlanan
dörtlüklerle sunulan bir çağrı
biçimindedir; ikinci tema daha canlı
bir ezgidir . . . 2/4'1ük ölçüde ve ağır
(Adagio) tempodaki 2. Bölüm ise içli
bir Bohemya ezgisini yansıtan
havadadır . . . 3. Bölüm, 3/4'1ük ölçüde
ve çok hızlı (Presto) tempoda bir
Scherzo'dur; burada Bohemya'nın sık
sık değişen ritmi ve vurgulamaları ile
tanınan ateşli Furiant dansı işlenir. Bir
senfonide ilk kez kullanılan ve
modülasyonlarla da gelişen Furiant, üç
değişik tonda sergilenir . . . 4. Bölüm
4/4'1ük ölçüde, yine asıl tonalite olan
Re majörde neşeli ve çoşkun (AIIegro
con spirito) tempoda bir fınaldir;
birinci bölümdeki temayı anımsatan
ilk tema neşeli bir danstır. Ikinci tema
ise triyolelerle ve çok hızlı tempoda
sunulur. (Süre 4S')
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"IL GARDELLINO"

johann Sebastian Bach ( 1 685 - 1 750)
Uvertür (Süit) No.2, Si Minör (BWV 1 067) Overrure (Su i re) No.2 in B Minor (BWV ı 067)
•

Ouverture

•

Rondeau

•

Sarabande

•

Bouree l-ll

•

Palonaise

•

Menue/to

•

Badinerie

Antonio Viva/di ( 1 6 78- 1 74 1 )
Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, La Majör
Concerro in A Major for Strings and Basso conrinuo
(FXI-4 1 R VJ 58 1 P235 1 MB)
•

A llegro mo/to • A ndante

•

A 1/egro

A ntonio Vivaldi
Flautino, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, La Minör
Concerro in A Minor for Flaurino, Srrings and Basso conrinuo
( F VI-9 1 RV445 1 P83 1 M 1 52)
•

A 1/egro

•

Larghetto

•

A 1/egro

Ara Inrermission

Münih Uluslararası Yarışması'nı
( 1 978) kazanan ilk blokflütçü olan
Michael Schneider, 1 979'da kurduğu
Camerata Köln ile konserler verdi ve
otuzun üzerinde CD kaydetti. 26
Yaşında, 1 980'de Berlin Sanatlar
Yüksek Okulu'na Profesör olarak
atanan Schneider halen, 1 983'te
başkanlığına getirildiği Frankfurt
Müzik Yüksek Okulu Erken Müzik
Bölümü'nde blokflüt eğitimi vermekte
ve Almanya'nın Erken Müzik
alanındaki tek master programını
yönetmektedir. Frankfurt'da blokflüt
ve flüt solisti olarak kendi grubunun
yanısıra Musica Antiqua Köln ve
Güneybatı Alman Radyo Orkestrası
ile verdiği konserler, yönettiği
orkestra, opera ve oratoryolarla
birlikte Almanya ve dünyada aranılan
bir eğitmen olarak ün yaptı. La
Stagione Frankfurt, Schneider'in
araştırmalarını gerçekleştirmek için
1 988'de kuruldu. Solist ve şef olarak
en önemli Avrupa festivallerinde ve
konser salonlarında yer aldı. Son
zamanlarda "modern" orkestralarla
da çalışmaya başlayan Schneider,
MDR-Leipzig Oda Orkestrası'yla
konserler ve Magdeburg Filarmoni
Orkestrası'yla opera temsilleri
gerçekleştirdi ve Telemann, Stradella,
Scarlatti, Haydn, Abel, Gluck ve
Beck'in eserlerinden oluşan opera,
oratoryo ve enstrümantal müzik
kayıtları yaptı.
•

Katkılart için KOÇBANK A. Ş.ye ıeıekkiir ederiz.
W'e wou/d /ike to thank KOÇBANK A.Ş. for spansoring this performance.
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• The fırst ever recorder player who

Antonio Vivaldi
Çapraz-flüt, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Re Majör
"ll Gardellino-Saka Kuşu
Concerro in D Major for Traversflure, Srrings and Basso concinuo
"Il Gardellino-The Goldfınch"
(Op. I O No.3 1 FVI- 1 4 1 I?V428 1 P 1 5 5 1 M456)
o A llegro

o

Largo o A llegro

johann Sebastian Bach
Brandenburg Konçertosu No.S, Re Majör (BWY 1 OSO)
Brandenburg Concerro No.5 in D Major (BWV l 050)
o

A llegro

o

AjJettlloso o A 1/egro

Georg Philipp Telemann ( 1 68 1 - 1 7 6 7 )
Blokflüt, Çaprazflüt, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Mi Minör
Concerro i n E Minor for Recorder, Traversflure, Srrings and Basso concinuo
o Largo o A llegro oLargo

29.6. 1 999, Aya Irini M üzesi, 1 9.30

o

Presto

Hagia E i reni Museum , 7 . 3 0 pm

won che Munich I nternational
Compet ition ( 1 978), Michael Schneider
founded Camerata Köln i n 1 97 9 with
whom he has given concerts and
recorded over 3 0 CDs. I n 1 980, at che
age of 26, he was appoi n ted Professor at
the Hochschule der Künste Berli n . I n
1 98 3 , he assumed the leadership of the
Early Music Department at the
Musikhochschule Frankfurt where he
teaches recorder and directs Germany's
only graduate program in Early Music
performance. I n Frankfurt he laid the
groundwork for a many-faceted career
as a recorder and flute soloisc with his
own and ocher ensembles (among
others, Musica Anriqua Köln and
Souchwest German Radio Orchestra), as
a sought-after teacher in Germany and
ar master-dasses all over the world,
most importancly as a conductor of
concens, operas and oratorios. La
Stagione Frankfurt was founded i n
1 988 a s a direct consequence of
Schneider's need for real ising the
projeccs of his research. He has
performed at major European festivals
and concert halis. He has recencly
begun ro work intensively with
"modern" orchescra:s including concens
with the MDR - Leipzig Chamber
ürehescra and opera produccions with
the Phi lharmonie Magdeburg. He has
recorded orarorios, operatic and
instrumenral works by Telemann,
Srradella, Scarlatti, Haydn, Abel,
Gluck and Beck.

KARL KAlSER
• Karl Kaiser, Köln Müzik Yüksek
Okulu'nda ve M ünster'de Konrad
Hünteler ve Günther Höller'den
çaprazflüt dersleri aldı. Köln
Üniversitesi'nde müzik teorisi okudu.
O günden beri yogun olarak Barok
çaprazflüt ve çok kapakçıklı klasik flüt
yorumu ile ilgilenmektedir. Ensemble
Camerata Köln'deki görevi yanında,
La Stagione Frankfurt Toplulugu ve
Freiburg Barok Orkestrası'nda flüt
çalmakta; bu topluluklada kayıtlara
katılmaktadır. Reicha Beşiisi'nin
flütisti olarak da Romantik çagın
üfleme çalgı müzigi alanında
çalışmaktadır. Modern flüt
yorumunda ise, çagdaş müzik
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sürprizlerle dolu ve keşiflere açık bir
repertuar kazandırdı. Topluluk
alışılmış bir orkestra olmasının
ötesinde, kadrosunda bulundurduğu
uluslararası alanda tanınmış
solistlerle Avrupa'nın en önemli
festivallerinde ve salonlarında
konserler vermektedir. Hayli yoğun
olan konser programının yanısıra
topluluk, perspektifini Avrupa'nın en
iyi sahne yönetmenlerinin işbirliğinde
opera prodüksiyonları ve
oratoryolarla da genişletti. La
Stagione Frankfurt'un yaptığı kayıtlar
eleştirmenlerin övgüsünü
kazanmıştır.
topluluğu Gruppe 7529'un üyesi
olarak görev yapmaktadır. Karl Kaiser
ayrıca, düzenli olarak yorum
kurslarında, Freiburg ve Frankfurt
Müzik Yüksek Okulları'da çaprazflüt
ve flüt dersleri vermektedir.

• La Stagione Frankfurt is one of

Europe's leading period instrument
ensembles. Top Early Music
professionals come together with
Music D i rector Michael Schneider to
for m a dynam i c orchestra w i th an

• Karl Kaiser studied traversflute i n the

exceptional sureness and unity of style.

Musi khochschule Köln and worked with

Schneider's research on the

Konrad Hünteler and Güneher Hölle in

i nstrumental, operatic and sacred

Münster. He also studied music theory

music of the baroque and classical

at Köln University. Since then he has

periods provides the impetus for a

been working intensively on traversflute

repertoire ful l of surprises and

and classical flure interpretations. He is

discoveries. More than " j ust" an

a member of the Ensemble Camerata

orchestra, La Stagione Frankfurt

Köln and La Stagione Frankfurt as well

i ncludes among i ts regular partners a

as Freiburg Baroque Ürehescra and takes

hand-picked group of internationally

part in these ensembles' recordings. He

known soloists, w i th whom the

also works with the Reicha Qui ntet in

ensemble appears at many of the most

the field of the romantic period w i nd

important E u ropean music festivals

intruments repertoire. He performs the

and concert halis. I n addition to a fu ll

modern flute repertoire with the

concert schedule the ensemble has

contemporary music ensemble Gruppe

recently widened its focus to include

7 5 29. Karl Kaiser also teaches

fully-staged productions of opera and

traversflute and flute in the

oratorio, in col laboration with some of

interpretation courses at the

Europe's most i nnovative stage

Musi khochschule in Freiburg and

d i rectors. La Stagione Frankfurt' s

Frankfurt.

recordi ngs have been received
enthusiastically by critics at home and

LA

STAGIONE FRANKFURT

La Stagione Frankfurt, Erken
Müzik çalgı larını kul lanan Avrupa'nın
en iyi topluluklarından biridir.
M ichael Schneider'in yönetiminde
bi raraya gelen ve erken müzik
alanında uzmanlaşan müzisyenlerden
ol uşan topluluk, dinamizmi ve eşsiz
stiliyle dikkat çekmektedir. M ichael
Schneider'in barok ve klasik dönem
enstrümantal, opera ve dinsel müzik
üzerine yaptığı araştırmalar topluluğa
•

abroad .

Bach: Uvertür (Süit) No.2
Bach'ın dört Orkestra Süit'inden
birincisi Köthen'de yazılmış
olduğundan, diğerlerinin de uzun süre
aynı kentte bestelendiği sanılmıştı.
Bestecinin çalışmalarında önemli yer
tutan üç kentten (organist olarak
Weimar'da 1 708- 1 7; orkestra
yöneticisi olarak Köthen'de 1 7 1 7-23
ve büyük koro eserlerini yazdığı

Leipzig'de 1 723-50 arasında)
yaşamının sona erdiği Leipzig'de 2. ve
3. Süitler'i bestelediği bazı uzmanlarca
belirlenmiştir. Ancak bunun da
tartışması hala sürmektedir.
Uzmanlar 2. Süit'in 1 735-46 tarihleri
arasında, diğer süitler gibi Fransız
Uvertürleri stilinde bestelendiğini ileri
sürmektedir. Bir uzun uvertür ve kısa
danslardan oluşması nedeniyle, Bach
biyografısini yazan Philipp Spitta'ya
( 1 84 1 -94) göre Lully'nin opera
uvertürlerini anımsatan bu eserlerin
"Orkestra Partitaları" olarak
adiandıniması daha uygun olur. Ayrıca
Bach'ın, daha önce solo keman ve solo
flütü de kullanarak dört orkestra süiti
besteleyen kuzeni Johan n Bernhard
Bach'tan ( 1 676- 1 749) tematik olarak
da esinlendiği ve onu model aldığı öne
sürülür. Ancak Mendelssohn'un Bach'ın
"Matthaeus Pasyonu"nu Leipzig'de
müziksevedere tanırmasından cesaret
alan Peters yayınevinin 1 853-54
yıllarından sonra bastığı süitler içinde,
günümüzde en çok çalınan Si Minör
2. Süit'tir. Flüt, yaylı çalgılar ve sürekli
bas (klavsen) için yazılan zarif, şakacı ve
neşeli karakteriyle eski sarayların
Eğlence Müziği'nin en başarılı örnekleri
arasında gösterilen bu Süit'i ünlü
besteci Gustav Mahler 1 909'da New
York'da konser repertuarına alarak
yeniden müzik dünyasına
kazandırmıştır.
1 . Bölüm (Ouverture) oldukça uzun
süren, törensel havada üç bölmeli bir
Uvertür'dür. Ağır ve olgun (Grave)
tempoda başlamasına rağmen ortada
Füg formunda hızlanır ve üçüncü
bölmede, giriş temasının ritmik bir
değişimini (4/4'1ükten 3/4'1üğe)
sergileyerek sona erer . . . 2. Bölüm
(Rondeau) canlı ve neşeli ritmik
kolaylığı yanında, büyüleyici teması ile
de ilgi çeken bir Rondo dansıdır . . .
3 . Bölüm (Sarabande) ağır ve durgun
bir dans olmasına karşın, uzun
melodik çizgisiyle, tiz sesler ve bas
partilerle stilize edilen Kanon'la
seçkinleşir . . . 4. Bölüm (Bourree 1-11)
sanki bir Scherzo gibidir. Birinci
Bourree dört notalı bas motifı ile, bir
flüt solosu olarak düzenlenen ikinci
Bourree'ye tam bir karşıtlık
oluşturur . . . S. Bölüm (Polonaise)
Chepin'in ün kazandırdığı. Polanya
saray dansı Polonez'lerden çok,
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Haendel'in Op.6 No.3 Concerto
Grosso'sundaki dansı anımsatır. O
çağlarda moda olan ve Telemann'ın
"Barbar Güzellik" olarak tanımladığı
Polonez, Haendel ve Bach'da daha
çok eski Macar ve Slovak ezgilerini
andırır: Görkemli şekilde, beş sesli
gelişen orta bölmede klavsenin
duyurduğu Polonez teması üzerine
flüt virtüoz çeşitlerneler sunar . . . 6.
Bölüm (Menuetto) diğerlerine göre
biraz ağırlaşan, ancak zarifliğini ve
hafifliğini kaybetmeyen bir saray
dansıdır; sanki onu izleyen uçucu
hızdaki final için bir soluk almaya
olanak sağlar . . . 7. Bölüm (Badinerie)
Süit'in en sevilen ve genellikle bis
olarak tekrarlanan hızlı ve çarpıcı
finalidir. Şakacı anlamına gelen
Badinerie'den türeyen bu 1 8. yüzyılın
Fransız dansı, flüt ve kemanın -adeta
nefes almadan- birlikte (unison)
sundukları partilerle canlanır; flütün,
motifleri alaycı biçimde küçülten
yorumuyla neşelenir. (Süre 23')

Concerto G rosso stilinde, yani hiçbir
çalgının ön plana geçmediği bu
türdeki La Majör Konçerto'da da tüm
bu özellikler görülür. Canlı bir tutti
ile başlayan ve kemanların arpejleri ile
gelişen 4/4'1ük ölçüde, La majör
tonda ve çok neşeli tempodaki 1 .
Bölümde {AIIegro molto) hiçbir
çalgının boş durmadığı görülür. Ateşli
tutti tekrarları bölüme renk katar . . .
Ağır ve hüzünlü başlayan 2/4'1ük
ölçüde ve La minör tondaki 2. Bölüm
(Andante) geniş yüzeyli armonisi ile
ilk bölüme karşıtlık oluşturur.
Kemanın duyurduğu duygulu ve içten
melodi, başta klavsen olmak üzere
diğer çalgılarca desteklenir. Ağır
tempodaki bas yaylıların hafif eşliği
düşüneeli bir hava yaratır . . . Sanki bu
havayı silmek isteyen hızlı ve neşeli
bir şarkı gibi giren, 2/4'1ük ölçüde ve
yine parlak La majöre dönüşen 3.
Bölüm (AIIegro), çok kısa süren bu
arzusunda başarılıdır. Sıkıcı olmadan,
çok ölçülü, ekonomik tuttilerle
gelişen bölüm, sıcakkanlı anlatımla
sona erer. (Süre 8')

Vivaldi: Konçerto, La M inör

Vivaldi'nin yazdığı 2 1 Flüt
Konçertosu'ndan üç tanesi Flautino
adıyla tanınan küçük, tiz flüt için
bestelenmiştir. "Küçük blokflüt",
"Fiageolet", "Sopranino blokflüt" ve
"Diskant blokflüt" adlarıyla da anılan
flautino için yazılan bu konçertoları
da, her türlü çalgı için SOO kadar
konçerto besteleyen Vivaldi'nin, yine
değişik türde, çekici olma kaygısıyla
yazdığım bazı uzmanlar öne sürer.
-------1
Çünkü 1 73 3 yıllarında Ingiliz gezgin
Vi·valdi: Konçerto, La Majör
Edward Holdsworth, Haendel'in
Op. l 2 dizisinde yer alan ve Fanna'nın
oratoryolarının librettosunu
Xl grupta Sinfonia'lar arasında
hazırlayan Charles Jennens'e yazdığı
mektupta şunları belirtir: "Arkadaşın
dördüncü olarak yer verdiği bu eser
Concerto Ripieno türünde, yani tüm
Vivaldi ile bugün konuştum; bana,
çalgı gruplarının soloya karşı
artık başka konçertolarını yayınlamak
istemediğini söyledi. Çünkü, o
beraberce (tutti) katılabileceği
biçimde, yaylı çalgılar ve klavsen eşliği
takdirde elyazması kompozisyonlarını
{basso continue-sürekli bas) için
satamıyormuş. Böylece daha fazla
bestelenmiştir. O çağlarda Concerto
para kazanıyormuş; ve parça başına
bir G uinea talep ettikten sonra da
Grosso stili artık oturmuştu, ama
-sanırım ki doğrudur- bol alıcı
Vivaldi bu formun içeriğini geliştirdi.
bulacağı gerçektir . . . " O yıllarda
Tuttinin nakarat gibi tekran halinde
(Tutti ritornel), başka tona aktanmını
Vivaldi, Avrupa'da gerçekten çok
{transposition) öngördü; parlak
tanınmıştı ve besteleri için istediği
pasajlarla, ilginç fikirlerle süsledi.
ücreti kolaylıkla sağlıyabiliyordu.

Ayrıca çok da hızlı çalışıyordu: Fransız
devlet memuru Charles de Brosses'in
söylediğine göre, konçertoyu bir
kopistin yazabildiğinden daha çabuk
besteleyebiliyordu. Bundan başka,
yazdığı konçertolar da sıcağı sıcağına
Pieta'daki üstün yetenekli kız solistler
tarafından seslendiriliyordu.
Aslında günümüzde flautino adlı bu
çalgı için pekçok tartışma yapılmış,
sonunda bunun pikolo flüt değil de, o
yüzyılın ortalarına doğru moda olan
"Sopranino blokflüt" olduğuna karar
verilmiştir. Yılda 50.000 Düka altını
kazanmasına karşın yoksulluk içinde
ölen Vivaldi, flageolet {tiz armonik
sesli) adını verdiği bu küçük çalgıyı
çalana acımamış, tekni k zorlukları
boyuna göre büyük olan konçertolar
yazmıştır. Ryom dizisine göre 445
numarasını taşıyan La Minör Flautino
Konçertosu da yine usta bir yorum
gerektirir.
4/4'1ük ölçüde ve neşeli {AIIegro)
tempodaki 1 . Bölüm, kısa bir orkestra
tuttisi ile girer. Sonra, flautinonun
arpejli yorumu ile orkestra arasındaki
zarif d iyalog izlenir. Solo çalgı bazan
da uzun soluklu cümleyle orkestraya
eşlik eder. Bölümün sonundaki
kadans ise ilgi çekicidir . . . 2. Bölüm
ağırca (Larghetto) tempoda ve yine
4/4'1ük ölçüdedir. O rkestranın
temkinli girişinden sonra aşırı tiz
flautino solosu, hafif eşlikte yansır.
Ekolu anlatımı da kullanan flautino
partisinin önemli olduğu bu çok kısa
bölümden sonra, 3. Bölüm 3/4'1ük
ölçüde ve neşelice (AIIegro) tempoda
güçlü (forte) bir orkestra girişiyle
başlar. Flautino, orkestra girişinin
tekranndan sonra temayı
varyasyonlada geliştirir ve
virtüozluğunu sergiler. (Süre 1 O')

Vivaldi: Konçerto, Re M ajör
Vivaldi en çok önem vererek yazdığı
230 kadar keman konçertosu
yanında, üfleme çalgılar için de
pekçok konçerto yazmıştır. Fagot gibi
alışılmamış bir çalgı için bile 37
konçerto, obua için 1 9 konçerto
yazan Vivaldi, flütü de unutmamıştır:
Çaprazflüt için 1 3, alto blokflüt için
iki, sopranino blokflüt için üç
konçerto, yani 1 8 konçerto
bestelemiş; bunun yanında trio
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sonatları ya da diğer bazı konçertoları
da zaman zaman flüte uygulamış, bu
sayıyı 2 1 'e yükselmiştir.
Solo çalgıyı nasıl kullanacağını, nasıl iyi
tını vereceğini bilen, bu üç bölümlü
özgün konçertolarıyla diğer
bestecileri de etkileyen Vivaldi, ayrıca
eserlerinde köpek havlaması, kuş
sesleri, gökgürültüsü, şimşek gibi
benzetimleri, doğa olaylarını da
gerçekleştirmiştir. Böylece bu
yönleriyle ilk empresyonist besteci
olarak da tanımlanabilir. Onun
"Program Konçertoları" adı verilen
bu eserleri Telemann'ın Tageszeiten
(Günün zamanları) adlı
oratoryosundan Haydn'ın Die
Jahreszeiten (Mevsimler)
oratoryosuna, yine Haydn'ın Sabah,
Öğle, Akşam adlı senfonilerinden
Beethoven'in Pastoral Senfoni'sine
kadar etkisini göstermiştir.
Vivalidi'nin en ünlü konçertoları
arasında yeralan ll Gardellino (Saka
kuşu) başlıklı Çaprazflüt Konçertosu
da, solo flütün kuş sesi benzetimiyle
süslenmiştir. Burada flüt doğayı taklit
eder; ancak aynı zamanda, Vivaldi'nin
müziği doğanın flütü izlemesine yol
açar. Vivaldi bu konçertosunun
bulunduğu altı Flüt Konçertosu'nu
Op. l O dizisi içinde 1 728-29 yıllarında
Amsterdam'daki Le Cene yayınevine
vererek yayınlatmıştır. Bu
konçertoların 1 728 yılında, ünlü flütçü
lgnazio Siber'in Pieta'ya öğretmen
olarak gelmesinden sonra yazıldığı
tahmin edilmektedir. O çağda
çaprazflüt yeni moda olmuş, Alman
flüt virtüozu ve besteci Johann
Joachim Quantz'ın 1 726'da Venedik'e
gelmesinden sonra bu yeni çalgıya ilgi
çok artmıştı. Tabii Pieta'nın saygın kız
virtüozları da bu çalgıyı öğreneceklerdi.
Vivaldi bu türde eser vermek için her
zamanki hızıyla çalışırken, eski
blokflüt konçertolarını da bu yeni
çaprazflüte uygulamıştı. Böylece
oluşan Op. l O, 6 Flüt Konçertosu'nun
en az dört tanesi diğer türlerden
alınmıştır: Bunların arasında Oda
Konçertoları çoğunluktadır. Op. l O
dizisinin 3. Konçertosu "ll
Gardellino" da aslında flüt, obua,
keman, fagot ya da viyolonsel için
yazılmış olan, Ryom dizisine göre
RV90 numaralı bir Oda Konçertosu
(Concerto di Camera) idi. Vivaldi'nin

berrak bir form içinde tınısal
zenginlikte değerlendirdiği bu
Konçerto çabuk-ağır-çabuk olarak,
tümü de Re majör olan üç bölümden
oluşur: 4/4'1ük ölçüde ve neşeli
(AIIegro) tempodaki 1 . Bölüm, bir
orkestra tuttisi ile başlar başlamaz,
flüt beş notadan oluşan kuş sesini
duyurur. Orkestra girişi
tamamladıktan sonra flüt, partisyonda
"a piacimento" olarak belirtilen
serbest solo kadansını sergiler . . .
2. Bölüm ağır (Largo) tempoda,
1 2/8'1ik ölçüde, şarkı söyler
(cantabile) havada, sürekli basın hafif
(piano) eşliğinde flütün ezgisel teması
ile gelişir. Bu lirik ve tatlı melodi
bölüm boyunca sürer . . . 3/4'1ük
ölçüde ve şen (AIIegro) tempodaki
canlı fınal ise, orkestranın tuttisiyle
belirlediği kararlı tema ile başlar.
Orkestra ile flüt yakm bir işbirliğiyle,
temayı sırayla işlerler. Solo çalgının
virtüoz pasajları, orkestra tarafından
da ustalıkla tekrar edilir. (Süre 1 1 ')

Bach: Brandenburg Konçertosu No.S
Solo flüt, solo keman ve solo klavsen
ile keman, viyola ve kontrbasdan
oluşan orkestra için yazılan
S. Konçerto, özellikle klavsen için bir
konçerto gibidir: Bach, ustası olduğu
bu çalgıya sürekli bas (basso
continue) görevinden başka virtüoz
bir yorum da kazandırmış, hatta ilk ve
son bölümlere birer kadans da
hazırlamıştır. Günümüzde klavsenin
yerine çoğu kez piyanonun kullanıldığı
konçertonun, Thurston Dart'ı haklı
çıkaran ve Bach'a atfedilen üç
versiyonu da vardır. Bunlarda klavsen
partisi de türlü değişiklikler gösterir.
Hatta Bach'ın altı konçertoyu
Brandenburg Kontu'na ithafından
önce, ikinci bölümü Affettuoso değil
de, Adagio olarak belirttiği de
görülmüştür.
1 . Bölüm neşeli (AIIegro) tempoda,
4/4'1ük ölçüdedir. Klavsenin tüm gücü
ile desteklediği yaylı çalgılar tarafından
canlı ve plastik yapıdaki tema ile
başlar. Daha sonra solistlerin katılımı
ile ilginç ve çekici bir anlatım kazanan
gelişim bölmesi, klavsenin öncülüğüne
başeğer. Büyük ve parlak bir klavsen
kadansı ise üçüncü bölmeyi
oluştururken, önce ana temayı temel

alır, sonra da virtüoz pasajlar sergiler.
Bölümü yine orkestra bir tutti ile
sona erdirir . . . "Içtenlikle, etkili
anlatımlı" anlamına gelen, bazan da
Adagio ile Andante arası bir hızı
belirtmekte kullanılan Affettuoso
başlığını taşıyan 2. Bölüm yine 4/4'1ük
ölçüde, Si minör tondadır ve yalnızca
solo çalgılar için yazılmıştır. Buradaki
duygulu ezgi sanki klavsenli bir trio
tarafından -orkestra olmadanyansıtılır. Önce keman ve flütün
başlattığı hüzünlü ağıta klavsen de
katılır. Üç çalgı bir Kanon biçiminde
temayı geliştirir. Sert aksanlara
başvurulmadan, bazan ışıklı ve ferah
anları da içeren bölüm, melankolik bir
atmosferde sürer . . . 2/4'1ük ölçüdeki
3. Bölüm canlı ve neşeli (AIIegro)
temposu, cesur ve kaygısız havası ile
önceki atmosferi siler. Bir füg gibi
başlayan kesin ritmli tema, zengin bir
kontrpuanla gelişir. Solo çalgıların ve
orkestranın karşılıklı diyalogları, ana
temanın triyolelerle işlenişi ilginç
anlar yaratır. Flütün sunduğu ikinci
tema ise majör-minör arasında
değişerek, sürekli canlılığını korur.
Klavsenin kısa solo kadansını da
içeren bölüm, ana tonalitedeki
akordan sonra, ilk temayı sadakatle
duyurarak sona erer. (Süre 1 7')

Telemann: Konçerto, M i M i nör
Daha hayatta iken ünlü bir besteci
olarak tanınan, Magdeburg doğumlu
Alman Georg Philip Telemann 300'ü
aşkın kantat, 40 opera, 600 orkestra
süiti, sayısız oda müziği yanında
orkestra için 1 30'dan çok uvertür ve
konçerto alanında ise, bir çalgı için
SO'ye yakın, iki çalgı için 25, üç çalgı
için dokuz, dört çalgı için altı eser
yazmış, sekiz tane de Konçerto
Grosso bestelemiştir. Enstrümantal
eserlerinin bir kısmını Fransızca
olarak Musique de Table (Şölen
Müziği) adı altında üç cilt olarak
1 73 3'te Hamburg'da yayıniayan
Telemann'ın bu eseri, uvertür,
konçerto, süit, kuartet, trio, solo çalgı
parçaları olarak düzenlenmiştir.
Her tür müzikte başarı kazanan
T elemann'ın Slav, ltalyan, Ingiliz
zevklerini bile tatmin eden ve sayısı
2000'e ulaşan besteleri, Bach ve
Haendel'in eserlerinin toplamından
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bile çoktur. Özellikle viyola için ilk
kez bir konçerto yazan, viyolonseli
eşlik durumundan -basso continue
görevinden- solistliğe yükselten de
Telemann'dır. Konçertolarında hızlı
ağır-hızlı olarak üç bölümü yeğleyen
ltalyan Vivaldi'ye karşın, Kuzey
Almanyalı Telemann -çoğu kP.z-, ağır
hızlı-ağır-hızlı biçimindeki düzeni
uygular. Ayrıca konçertolarındaki bu
bölümler başka bir yapıya, değişik bir
stil ve kaynağa da sahiptir. Yazar
Romain Rolland'ın deyimiyle Alman
müziğine yeni ve taze bir hava akımı
getiren Teleman n, blokflüt ile
çaprazflütü (Traversflüt) konçertant
grup olarak orkestra karşısına alan ilk
bestecidir de . . . Böylece alışıimam ış
orkestra kombinasyonlarını taze ve
sevimli bir havada kullanan T eleman n,
tarihsel açıdan da bu iki cins flütü,
blokflütten daha çağdaş, bugünkü
flüte geçişte değerlendirmiştir . . .
Gençliğinde flüt çalan besteci, bu
kolaylığıyla, flüt partisini çok ustaca
çözümlemiştir. Kendi -dört bölümlü
konçerto şemasına göre, dengeli
biçimde yazılan bu Ikili Konçerto'nun
1 . Bölümü ağır (Largo) tempoda
başlar. Orkestranın kısa girişini
hemen solo çalgılar izler; orkestranın
hafif eşliği ise, tiz sesli blokflütle olgun
sesli flütün diyalogunu ön plana
çıkarır . . . 2. Bölüm neşeli (AIIegro)
tempoda canlı ve kıvrak bir orkestra
ile başlar. Iki solo çalgı da bu havaya
katılırken, virtüoz bir anlatım da
sergilen ir . . . 3. Bölüm yine ağır
(Largo) tempodadır ve orkestranın
görkemli girişi hemen blokflüte yol
açar. Pizzicato eşlikli orkestra
çaprazflütün de katılımını sağlar. Ince
buluşlarla süren, biraz nostaljik
havadaki müzik her iki solistin de
sonoritelerini göstermelerine olanak
sağlar. Bölüm yine ağır orkestra
akorlarıyla sona erer . . .4. Bölüm ise
çok hızlı (Presto) tempoda, halk
müziğinin usta kullanımına bir örnek
oluşturur. Saray müzikçisi olarak,
Polonya'ya da giden Telemann
Krakow'da, hem Polonya. hem de
Çek halk müziklerinin şakacı ve
eğlenceli yorumlarını izlemiş, bu tür
müziğe sevgisini çok sık dile getirdiği
şekilde bu sonuncu bölümü yeni bir
anlayışla işlemiştir. Anılarında, " .. bu
gerçek barbar güzellikte, bir kemancı,

ya da bir üfleme çalgıemın harika
buluşlarına hayran kalmamak elde
değildir. Dikkat eden biri sekiz gün
içinde tüm yaşamını etkileyecek
fikirler kapabilir. Ben de, bundan
sonra bu türde bazı büyük
konçertolar ve triolar yazdım ve
bunları değişken Adagio ve
Allegro'larla bir !talyan giysisi altında
süsledim . . . " diyen Telemann, bu
oyuncu finalde, uzun tutulan bas
eşlikte, sanki değaçiama gibi tınlayan
virtüoz flüt figürleriyle, halk müziğini
değerlendirmekteki ustalığını ispat
etmiştir. (Süre 1 3')
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MECHTH ILD BACH, soprano - VITA MICHAEL SCHOPPER, bas bass
--------� M ECHTH ILD BACH
KARL KAISER, flüt flure - SABINE BAUER, klavsen harpsichord
• Limburg'da doğan Mechthild Bach,
INGEBORG SCHEERER - PAULA KI BILDIS Frankfurt Müzik Yüksek Okulu'nda
ANNETTE WEH NERT - AMELIA ROOSEVELT, 1 . kemanlar ı st viol i ns
Elsa Cavelti ile şan öğrenimi yaptı; bu
TAKESHI KI RIYAMA - MECHTI LD WERNER 
arada Eski Müzik Stüdyosu'nda Prof.
ULRIKE FISCHER, 2. kemanlar 2nd viol i ns
Michael Schneider ve lied sınıfında
Prof. Hartmut Höll ile çalıştı. Daha
ANDREAS GERHARDUS - RACHAEL QUI NLAND, viyolalar violas
sonra Nice'de Prof. Vera Rosza'nın
JULIE BORSODI - ANNETTE SCHNEIDER, viyolonseller ee l los
ve Londra'da Prof. Laura Sarti'nin
master kurslarına katıldı. Öğrenciliği
CHRISTIAN ZINCKE, violone - MARITA SCHAAR-FAUST, fagot bassoon
sırasında Darmstadt Devlet
Dr. THOMAS WEINSBERG, müdür manager
Operası'nda geçici kontratla çalıştı ve
bunu Düsseldorf/Duisburg'daki
Alman Operası (Deutsches Oper am
Rhein) Opera Stüdyosu'ndaki
angajmanı izledi. 1 99 1 -96 arası, lirik
soprano olarak Heidelberg
Operası'nda görev aldı ve geniş bir
repertuar kazanma olanağı buldu.
1 986'dan beri konseriere solist
olarak katılan Mechthild Bach,
özellikle Eski Müzik alanında aranılan
bir sanatçıdır. Hans Michael Beverle,
Michael Schneider, Frieder Bernius,
Reinhard Göbel ve Sigiswald Kuıjken
gibi şeflerle çalışmış olan sanatçı
-====::::.;:) radyo ve plak kayıtlarına katıldı.
• Born i n Li mburg , Mechr h i lcl Baclı

GOETHE FRANKFURT'DA GOETHE IN FRAN KFURT

Johann Stamitz ( 7 7 7 7 - 1 7 5 7)
Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Sinfonia, La Majör
Sinfonia i n A Major for Strings and Basso conti nuo
•

A 1/egro Andante Presto
•

•

Johann Sebastian Bach ( 1 685 - 1 750)
Kaffeekantate, BVVV 2 1 1 'den Iki Arya Two Arias from Kaffeekantate (BWV 2 ı ı )
Ei wie schmeckt der Coffee süsse (Liesgen'in Aryası Aria of Liesgen)
Hat man nicht mit seinen Kindem (Schlendrian'ın Aryası A ria of Schlenclrian)
•

•

Georg Phi/ip Telemann ( 1 68 1 - 1 7 6 7)
Passion Oratoryo "Das selige Erwagen"den S Arya
S A rias from " Das selige Erwagen" Passionorarorio
•

Gute Nacht
•

•

/ch wi/1 kömpfen

O Anblick

•

•

jesus wird ans Holz geschlagen

lhr blut'gen Schweissrubinen

Carlo Tessarini ( 7 690- 1 766)
Flüt, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto, Re Majör
Concerto in D Major for Flute, Strings and Basso continuo
•

A llq;ro

•

Larf!.O

•

A llef!.ro

srucl iecl s i ng i ng wi rlı E lse Cavel r i ar
rhe M u s i k hoclısclı u le i n
Fran kfu rt/Ma i n . Slıe also worked wirh
P rof. M ichael Sclıneicler ar the Studio
für A l te M us i k as well as i n rhe Lied
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Ara ınrermission

class of Prof. Hartmut Höll. Larer she

}ohann Andre ( 1 74 1 - 1 799)
Müzikli Sahne Oyunu "Erwin und Elmire"den Aryalar (Goethe'nin metni üzerine)

Prof. Vera Rosza in Nice and of Prof.

Arias from Singspiel "Erwin und Elmire" (on a rexr by Goerhe)

the Sraarsrhearer Darmsrad t , fol lowed
by the Opera Studio of the Deutsches

Concerro in D Major for and Srrings, KV 1 07 , 1 (from Sonara Op.V,II by J .Chr. Bach)

"La

Allegro Arıdarıle Tempo di Mirıuetto
•

•

G iovanni Battista Pergolesi ( 1 7 1 0 - 1 7 3 6)
Serva Padrona" Operası Finali Finale of "La Serva Padrona

30.6. 1 999, Aya Irini Müzesi, 1 9. 30 Hagia E i reni

Museum,

Laura Sarti in London. White she was a
studenr, she worked as guesr singer at

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 7 5 6- 1 7 9 1 )
Klavsen ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Re Majör KV 1 O 1 . 1
Q.Chr. Bach'ın Op.V,I I Sonatı'ndan)
•

participared in the master-dasses of

Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg.
She performed as a lyric soprano ar the
Theater der Stadt Heidelberg from

"

7.30 pm

ı 99 ı to ı 996, which helped her to
acqu i re a large repertoire. Starting from
1 986 Mechrhild Bach participates in
Early Music concerts as a soloisr and
she has worked wirh such conductors as
Hans Michael Beverle, Michael
Schneider, Frieder Bernius, Reinhard
Göbel and Sigiswald Kuı j ken. She has
also made many radio programmes and
participated i n recordings.

VITA MICHAEL SC HOPPER
Müziğe Regensburg Katedrali
çocuk korosunda başlayan Vita
Michael Schopper önemli
yarışmalarda birincilikler 1 7. Uluslararası Alman Radyo
Kurumu (ARD), Berlin Şan
Yarışmaları ve Bavyera Devlet
Ödülü'nü- kazanarak kariyerine
başladı. Tüm Avrupa, ABD, lsrail,
Avustralya ve Japonya'da konserler
verdi; Leonard Bernstein, Bruno
Maderna, Karl Richter, Ferdinand
Leitner ve Gustav Kuhn gibi şefierin
yönetiminde söyledi. Sayısız radyo-TV
programları ve plak kayıtlarıyla çok
yönlü çalışmalarını ve sanat değerini
ispat etti. V. M. Schopper lied, Barok
opera ve Eski Müzik alanlarında
günümüzün en önemli
yorumcularından biri olarak kabul
edilmektedir. Salzburg, Floransa,
Tokyo, Utrecht, Bruges, lnnsbruck,
Schleswig-Holstein, Göttingen gibi
uluslararası müzik festivallerinin
aranılan bir konuğu olan sanatçı, Eski
Müzik alanında Nikolaus
Harnoncourt, Ton Koopman, Gustav
Leonhardt, Michael Schneider,
Philippe Herreweghe, Jordi Savall,
Rene Jacobs ve Reinhard Göbel gibi
önemli müzikçilerle çalıştı, onlardan
etkilendi. Sanatçı için Hollanda " I kinci
Vatan" olarak sayılır: Pekçok kez
Amsterdam Barok Orkestrası ve
Hollanda Bach Derne ği eş li ğinde
•
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söyledi; Naarden, Hollanda, Flandern,
Utrecht, Bruges ve Antwerp
festivallerinin çok sık konuğu oldu.
V. M. Schopper Frankfurt Müzik
Yüksek Okulu'nda profesör olarak
görev yapmaktadır.
• Vi ta Michael Schopper fırst sang i n

the Regensburg Cathedral Boys Choir
and started his professional career after
winning fırst prizes i n several
competitions such as the l 7th
I nternational German Radio Network
( A R D) Competition, the Singing
Competition i n Berlin and the Bavaria
State Prize. He has given concerts
throughout Europe, the USA , Israel,
Australia and )apan and sung u nder
such conducrors as Leonard Bernstein,
Bruno Maderna, Karl R ichter,
Ferdinand Leirner and Gustav Kuhn.
His numerous radio and TV
programmes and recordings are the
proof of his many-sided works and his
artistic range. He is considered as one
of the leading interpreters i n the fıelds
of Li ed , Baroque Opera and Early
Music. Mr. Schopper is a regular guest
at many international music festivals
such as Salzburg, Florence, Tokyo,
Utrecht, Bruges, lnnsbruck, Schleswig
Holstein and Görtİ ngen where he has
worked i n the field of Early Music w ith
such important musicians as N ikolaus
Harnoncourt, Ton Koopman, Gustav
Leonhardt , Michael Schneider, Philippe
Herreweghe, Jordi Savall, Rene Jacobs
and Reinhard Göbel who i n fl uenced
him a lot. The Netherlands is a "Second
Homeland"' for Mr. Schopper; he has
sung many times with the Amsterdam
Baroque Orchestra and The

Netherlands Bach Association and is a

Latin America and in the U S A . Sabine

frequent guest at the Naarden ,

Bauer teaches, as an assistant prnfessor

Holland, Flanders, Urrecht, Bruges and

at the Hochsclıule für Musik und

Antwerp Festivals. V.M. Schopper is a

Darstellende Kunst in Frankfurt/Main

professor at the Hochschule fü r Musik

and at the Akademie fü r Tonkunst in

i n Frankfurt.

Darmstadt.

KARL KAlSER

Goethe ve Frankfurt

Özgeçmiş için lütfen sayfa 1 23'e
bakınız.

La Stagione Frankfurt Topluluğu bu
programını, 1 749'da Frankfurt'ta
• For biograplıy please refer to page 1 24 .
doğan, 1 832'de Weimar'da ölen ünlü
Alman şair ve yazar Johann Wolfgang
r----______---------1
von Geethe'nin Frankfurt kenti ile
SAB I N E BAU E R
ilişkili müziklere ayırmış . . . Krallık
• Sabine Bauer, doğduğu Köln
Danışmanı Johann Caspar Goethe ile
kentinde önce piyano ve blokflüt
Frankfurt Belediye Başkanı'nın kızı
öğrenimi yaptı. Sonra da Berlin'de
olan Katharina Elizabeth Textor'un
başladığı klavsen ve blokflüt eğitimini
oğlu olan Goethe çocukluğunda özel
Frankfurt'ta tamamladı. Michael
bir öğrenim görmüş, Latince,
Schneider, Walter van Hauwe, Harald
Yunanca, ltalyanca, Ingilizce,
Hoeren ile flüt, Andreas Staier ve
Fransızca, hatta Alman Yahudieesi ve
Gustav Leonhardt ile klavsen çalıştı.
lbranice gibi diller yanında müzik ve
Camerata Köln ve La Stagione
resim dersleri de almış. 1 765'de, 1 6
Frankfurt'un üyesi olarak birçok radyo yaşında hukuk öğrenimi için gittiği
ve CD kayıtlarına katıldı. 1 994'de
Leipzig'te diplomasını ancak 1 77 1 'de
Bach'ın Goldberg Varyasyonları ile ilk
almış. Strasburg'tan sonra 1 772'de
solo CD'sini gerçekleştirdi. Musica
tekrar Frankfurt'a yerleşmiş, ancak
Antiqua Köln Topluluğu ve Helmut
Weimar Grandükü'nün 1 775'deki
Riliing gibi sanatçılada Almanya'nın
danışmalık önerisini kabul ederek o
pekçok kentinin yanısıra çeşitli Avrupa
kente gitmiş. Avrupa'da birçok
ülkelerinde, Rusya, Orta Doğu'da,
yolculuk yapan ve her zaman bir aşk
Orta ve Güney Amerika ile ABD'de
yaşayan, dünya çapında tanınan
pekçok eser yazan Geethe'yi
konserler verdi. Sabine Bauer
Frankfurt Müzik ve Güzel Sanatlar
Larousse ansiklopedisi şöyle
Yüksek Okulu ile Darmstadt Müzik
tanımlıyor: "Bu evrensel zeka, hem
Akademisi'nde doçent olarak ders
derin bir duyarlıkla donanmış şair kişi,
vermektedir.
hem görmüş geçirmiş devlet adamı,
bu hem bilgin, hem bilge insan, bütün
• Born i n Cologne, Sabine Bauer fırst
yeteneklerini, verilerini tam bir denge
srudied piano and recorder in her native
içine oturtabilen sahici bir dahiydi.
city. She conrinued her harpsichord and
Düşüncenin ve sanatın her çeşidine
recorder studies i n Berlin and
ve her biçimine aşık olmasına rağmen
completed them in Frankfurt. She has
hiçbir okula bağlanmadı, ama bütün
studied flute with Michael Schneider,
Alman edebiyatma damgasını vuran ve
W alter van Hauwe and Harald Hoeren,
Avrupa edebiyatını bütün ağırlığı ile
and harpsichord with And reas Staier
zenginleştiren eserler bıraktı".
Siyaset bilimi yanında botanik ve
and Gustav Leonhardt . As a regular
jeoloji ile de ilgilenen, evinde kimya
member of the Camerata Köln and La
deneyleri yapan bu önemli insan,
Stagione Frankfurt, she has participated
çocukluğunun geçtiği Frankfurt'ta
in many radio and CD record ings. I n
Pergolesi ve Telemann'ın eserlerini
1 994 , she recorded her fırst solo C D
with Bach's Goldberg Variations. She
dinlemiş, bu kentte konser veren
has given concerts with Musica
Bohemyalı virtüoz Stamiu ve ltalyan
Anriqua Köln and with such musicians
Tessarini'ye belki yetişememişse de
as Helmut R i l i i ng i n most of the cities
Mozart'ı izlemişti. . . Hatta 1 833'de
in Germany, in E uropean counrries,
tamamladığı ve kendi yaşamını
Russia, the Middle East, Cemral and
anlattığı "Dichtung und Wahrheit"
•
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(Şiir ve Gerçek) adlı kitabında
Mozart'ın harika çocuk olarak
1 763'te verdiği konseri de canlandırır.
Johann Andre'nin "Erwin und Elmire"
adlı lirik lntermezzo'sunun librettosu
ise Goethe'nindir. Telemann da
1 72 1 'de Frankfurt'tan ayrılıp
Hamburg'a gitmesine karşın,
Frankfurt için sürekli bestelediği kilise
kantatlarını göndermiştir ki, bunların
Frankfurt Üniversite Kitaplığı'ndaki
sayısı 800'e yakındır. Pergolesi'nin
ünlü eseri La Serva Padrona
operasının turneye çıkan ltalyan
tiyatro kumpanyalan tarafından
Frankfurt'ta oynandığı ve genç
Goethe'nin bu eseri beğenerek
dinlediği belirtilmektedir. Diğer
taraftan Bach'ın Kahve Kantatı'nı,
Türklerin Avrupa'ya getirdiği ve
zamanla moda olan kahveyi çok seven
Goethe'nin dinlediği ve kahveye bir
övgü olan bu ilginç eserin Frankfurt'ta
seslendirildiği ispat edilmiştir.

Stamitz: Sinfonia
Bohemyalı kemancı, orkestra şefi ve
besteci Jan Vaclac Stamic (ya da
Almanya'da ün kazandığı adıyla Johann
Stamiu) ilk müzik derslerine kantor
olan babasıyla başlamış, sonra
olağanüstü keman çalışıyla ilgi
çekmiştir. 1 742'de VIII. Karl'ın taç
giyme törenindeki konseri heyecanla
karşılanan, olay yaratan Stamic,
Mannheim sarayına önce oda
müzikçisi (Kammermusikus) sonra
konsertmayster ve müzik direktörü
olarak atandı.
Yönetici ve besteci olarak yeni bir
orkestra stili yaratan Stamiu,
Mannhein Orkestrası'nı Avrupa'nın
en iyi orkestrası lıaline getirdi. Stili

tüm müzik çevrelerinde taklit
edilmeye başlandı ve yaygınlaştı. Iki
oğlunu da (Karl ve Anton) müzikçi
yetiştiren, ayrıca ün kazanan
öğrencileri olan Stamiu daha 40
yaşına varmadan öldüğü zaman
arkasında 74 senfoni, çeşitli çalgılar
için konçertolar yanında 1 2 keman
konçertosu, on orkestra triosu ve
pekçok sonat bıraktı. Kurduğu
orkestra 30 yaylı çalgı yanında,
gereğinde solist olarak çalabilen
üfleme çalgılardan oluşuyordu.
Birlikte çalışın olağanüstü
mükemmelliği, kreşendo ve
dekreşendoların son sınırlarına kadar
-dinleyicileri sandalyelerinden
kaldıracak şekilde- uygulanışı, tüm
nüansların aşırıya yakın belirtilmesi,
hızlanmaların (accellarando) ve
ağırlaşmaların (ritardando) incelikleri,
Rokoko çağından Klasik çağa yeni
ulaşan müzikte devrim kabul edilmişti.
Ayrıca senfonilerinde birbirine karşıt
iki tema üzerine kurduğu
bölümlerinde, alışılmış sürekli bas
(basso continuo) yerine ustaca
gelişen etkili bir bas partisi kullandı;
temaları işlerken çeşitliliğe ve yeniliğe
önem verdi. Böylece klasik
orkestranın son şekillenmesini
sağladı. Onun Mannheim Senfonileri
de böylece alışılmamış yenilikte
melodilerin yanında ritmik kesinlik ve
berrak yapısı ile seçkinleşiyordu.
Mannheim ekolünün ilk üç bestecisi
-J. Stamiu ( 1 7 1 7-57), Franz Richter
( 1 709-89), Christian Cannabich
( 1 73 1 -89)- arasında en önemlisi olan
Stamiu hem akıcı, hem sevimli, hem
de ateşli stiliyle yazdığı eserler
yanında türlü çalgılarda da virtüoz
olarak, bilinen ilk konserini de
29 Haziran 1 742'de Frankfurt'ta
vermiş; viyola, viola d'amore,
viyolonsel ve kontrbas çalmıştı. Bu
pekçok sayıdaki ve önceleri Sinfonia
adını verdiği -yarısı üç, yarısı dört
bölümlü- senfonileri de ancak o
öldükten sonra, 1 757'de Paris'te
yayınlanmaya başlamıştır. Onun yeni
stilini uyguladığı Mannheim Senfonileri
adı verilen ve daha dört bölümlü
senfonilere dönüşmemiş olan eserleri
içinde yine, yaylı çalgılar ve sürekli bas
için yazdığı La Majör Sinfonia'da da
onun ilk dönem özellikleri izlenebilir:
Iki-üç dakikalık, üç bölümlü ve

"çabuk-ağır-çok çabuk" şemasına
uygun olan La Majör Sinfonia'nın ilk
bölümü neşeli (AIIegro), orta bölümü
ağırca (Andante) ve son bölümü
-alışıldığı gibi- çok hızlı (Presto)
tempodadır. (Süre 1 O')

Bach: Kahve Kantatı'ndan 2 Arya
Bach'ın bestelediği kilise kantatlarının
üçte ikisi olan 300 kadarı günümüze
ulaşmıştır. "Solo ses ve çalgı eşliği
için", "Yalnız koro için", "Solistler ve
koro ile çalgı eşliği için" olmak üzere
üçe ayrıiabilen bu dini eserler dışında
Bach, dindışı kantatlar da yazmıştır.
Bunların en tanınan örneği ise
1 732'de, -Londra, ya da Viyana'da
olduğu gibi- Leipzig'de aranan moda
içki "kahve" için yazılanıdır. Aslında
doğum günleri, özel kutlama törenleri
gibi olaylar için kantatlar besteleyen
Bach, Picander takma adı ile
librettolar yazan şair Christian
Friedrich Henrici ( 1 700-64) ile yakın
dosttu. Hukuk öğreniminden sonra
1 720'de Leipzig'e yerleşen Henrici
kilise için dua metinleri yazmış, sonra
da Bach ile birlikte çalışmaya
başlamıştı.
Matthiiuspassion (BVVV244),
Markuspassion (BVVV247)
Paskalya Oratoryosu (BVVV249),
Noel Oratoryosu (BVVV248) gibi
büyük dini koro eserlerinin ve daha
birçok kantatın librettosunun yazarı
olan H enrici'nin eşi, Bach'ın 1 737'de
doğan kızı Johanna'ya vaftiz analığı bile
yapmıştı. 1 726'da üç oyununu, 1 727'de
"Ciddi-şakacı ve satirik Şiirler" adlı
kısa şiir kitabını, 1 728'de -önsözünde
eşsiz kapelmayster Bach'ın
müziklendirmesi için yazdığını
belirttiği "Cantaten auf die Sonn- und
Fest-Tage" (Pazar ve Bayram günleri
üzerine Kantatlar) adlı kitaplarını
yayıniayan Henrici sonradan
memuriyete girmiş, sonunda şarap
müfettişi olarak yaşamını
sürdürmüştür . . .
Bach, Leipzig'e geldiği yıllarda, kentte
sekiz tane Kahvehane vardı ve
sanatçılar, bilim adamları ve yazarlar
buralarda toplanıp konuşuyordu. O
sıralarda kahvenin zararlı, ya da
faydalı olduğu bilinmiyor; bazı
yöneticiler ise koydukları
kısıtlamalarla kahveyi yasaklamaya
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Evangelistlerin haberini duyurmuş;
Liesgen'in Aryası
çalışıyordu. Henrici'nin 1 727'de
Kleriker adı verilen Katelik ruhaniler
E i , wie schmeckr der Coffee süsse,
yayınladığı şiirlerden kahve hakkında
bas partileriyle törensel tarzda lsa'nın
Lieblicher als rausend Küsse,
olanını da Bach 1 732'de bestelemeye
sözlerini yansıtmış, üçüncü olarak da
M i lder als Muskarenwein.
karar verdi ve on bölümden oluşan
anlatıcı tenor tiz ve canlı ses partisiyle
Coffee, Coffee muss ich haben,
Kahve Kantatı'nda, ilk sekizi için
Und wenn jemand mich will laben,
diğer önemli kişilerin söylediklerini
Henrici'nin şiirlerini kullandı; fina!
seslendirmiş; tüm bunlar da halkın,
Ach so schenkr mir Coffee ei n .
resitatifı ve trio olan son iki bölümün
yüksek papazların ve askerlerin
metinlerini ise kimin yazdığı
oluşturduğu koro ile desteklenmiştir.
Schlendrian'ın Aryası
bilinmemekte, ancak bazı uzmanlarca
Reformasyon'dan sonra metinler
Har man nichr m i r seinen Kindem
Bach'ın olduğu öne sürülmektedir.
Almancaya dönüşmüş, Schütz'den,
Hunderrrausend Hudelei1
Soprano (Liesgen), tenor (anlatıcı),
1 665'1erden sonra Bach'a kadar
W as ich immer aile Tage
bas (Schlendrian) rollerindeki üç
geçerli olabilen bu tarz, 1 8. yüzyılda
Meiner Tochrer Liesgen sage,
solist, çaprazflüt, birinci ve ikinci
Indi'den alınan başka metinlerle
Geher ohne Fruchr vorbei .
kemanlar, viyola, klavsen ve sürekli
gelişmişti. lsa'nın doğumu Noel,
bas için besteleneo Kahve Kantatı,
�-------1 tekrar dirilişi Paskalya müzikleriyle
Bach'ın oğlu Cari Philipp Emanuel
Telemann: Das selige Erwagen
ele alınmış. ermişlerin adını taşıyan
Bach'ın el yazması olarak "Komik bir
Matthaus (Mata), johannes (Yuhanna),
lik eşinin ölümünden sonra, 1 7 1 2'de
Kantat" (Eine comische Cantate)
Lukas (Luka) gibi Passian'lar
Frankfurt'a kentin müzik direktörü
başlığıyla bulunmuştur.
bestelenmişti. . .
olarak giden T elemann ayrıca
Konuşmacının "Sus, konuşma ve
Telemann da Frankfurt'da, sayısı 46'yı
Barfüssiger (Çıplak ayak) Kilisesi'nin
şimdi olacakları dinle: Işte Bay
bulan bu tip Liturjik (dini) Passian'dan
Schlendrian kızı Liesgen ile geliyor, ayı kapelmaysteri de olmuştu. Hem şef
başka altı Passian Oratoryo besteledi;
olarak, hem de kilise için bestelediği
gibi homurdanıyor. Kızının ona
bunlar özgün librettolar üzerine
eserleri e sevilen Telemann, 1 72 1 'e
yaptıklarını kendiniz dinleyin"
yazıldı. 1 8. yüzyılda Passian dört
kadar kalacağı Frankfurt'ta -orkestra
sözlerinden sonra Schlendrian ünlü
yönde gelişmişti: Önce, çalgı eşliksiz
bas aryasını -Kantat'ın 2. Bölümünü
eserleri ve konserleri dışında
eski tür hala ilahilerle kullanılıyordu;
yaylılar ve sürekli bas eşliğinde söyler: pekçok kantat ve oratoryo da
ancak tanınmış. usta besteciler daha
besteledi. Bunlarda kullanacağı çocuk
"Hat man nicht mit seinen Kindern"
artistik olan, ama yine de Inci!' e bağlı
seslerini de bizzat kendisi okullardan
(Çocuklarımızın bize yarattığı
kalan metinleri Oratoryo Passion,
seçerek yetiştirdi. 1 7 1 4'de babası
yüzbinlerce dert! Hergün sürekli
başka bir deyimle Passian müziği
Frankfurt belediyesi memuru olan
kızım Liesgen'e söylediklerim hep
biçiminde, ya da Passian Oratoryo
Maria Katharina Textor ile evlendi
boşuna . . . " Daha sonra, baba ile kız
şeklinde opera stilinde, tümüyle
(ilerde Geethe'nin babası da aynı
arasındaki karşılıklı resitatifleri içeren
özgün metinle besteliyorlardı. Son
aileden Elizabeth K. Textor ile,
3. Bölümden -babanın "Kötü çocuk,
olarak da diyalog kullanılmadan lirik
Frankfurt Belediye Başkanı'nın kızı ile
günahkar kız istediğim olmayacak mı?
meditasyonlar, düşüneeye dalışlar
evlenecekti). Bu evlilikle de
Kahveyi bırakmayacak mısın!"
Telemann Frankfurt hemşehrisi kabul olarak yansıtılıyordu.
sözlerine kız cevap verir:
1 7 1 6 yılındaki B.H. Brocke'nin metni
edild i . . .
"Beybabacığım, öyle asık suratlı olma.
Aslında hıristiyan törenlerinde önemli üzerine "Dünya günahları için işkence
Eğer hergün üç kasecik kahvemi
edilen ve ölen lsa" adlı Passian
bir yeri olan Passion'lar, daha 1 3.
içemezsem, yanmış keçi kızartması
Oratoryo'sundan sonra Telemann,
yüzyılda, lsa'nın çarmıha gerilişinin
gibi ızdırap çekerim" der ve, flüt ile
yine aynı modeli örnek alarak,
acısını canlandıran öykülerin üç ses
sürekli bas eşliğinde, 3/8'1ik ölçüde,
metoini kendi yazdığı "Seliges
partisi tarafından söylenmesiyle
kahveye övgüsünü dile getirir: "Ei, wie
Erwagen des bineren Leidens und
başlamış: Orta seslerde, Diyakoz adı
schmeckt der Kaffee süsse" (Oh, bu
Sterbens jesu Christi" (lsa'nın acı
verilen papaz yardımcıları Inci! vaizi
kahvenin lezzeti ne kadar da tatlı;
ızdıraplarının ve ölümünün kutsallığa
binlerce öpücükten daha sevimli,
ulaşması) adlı Passian Oratoryo'yu
Muskat şarabından daha yumuşak.
1 72 1 'de Frankfurt'ta bestelemiştir.
Kahve, kahve içmeliyim ve eğer biri
Dramatik aksanlarla, kontrastil
beni mutlu kılmak isterse, ah, bana
efektlerle ve renkli dili ile seçkinleşen
kahve ikram etsin". Bu 4. Bölümden
tiyatrovari bir dille yazılan bu eserin,
sonra baba kızına, eğer kahveyi
1 728'den sonra Hamburg'da her yıl
bırakmazsa evlenemeyeceğini,
tekrarlanması adet oldu. Hem konser
gezmeye gidemeyeceğini söylerse de
salonunda, hem de ufak kiliselerde
kız: "Her şeye evet. Tek kahvemi alma
bile seslendirilen bu Passian
benden" diye cevap verir. Babasının
Oratoryo, Telemann'ın ölümünden
türlü önerilerine, yasaklarnalarına
sonra bile, 1 786-99 arasında 1 7 kez
karşın yine de vazgeçmeyince o da
:.c...:
.=..
:. ....
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""""o.....:.: -----1 tekrarlandı. ltalya'da çok önem
sonunda teslim olur.
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_
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kazanan ve önce Reinhard Keiser'in
( 1 674- 1 739) 1 7 1 2'de kullandıgı B. H.
Brocke'nin metnini 1 7 1 6'da
Teleman n, 1 7 1 7'de Haendel, 1 7 1 8' de
Mattheson ve daha birçokları
degerlendirdi. Tutucuların, Tanrı'nın
kelamından çok operanın ruhunu
içerdigini söyledikleri bu metin geniş
halk kitleleri tarafından çok ilgi gördü.
Bu eserin en ilginç iki bölümü de
Andacht (Dua) ile Jesus (lsa)
aryalarıdır. Dua'da lsa'nın, hayatın
tahtasında, cennetteki agaçtan
çarmıha gerildigi anlatılarak son anları
canlandırılır . . . lsa ise -Passion'lardaki
alışılmış bas sesiyle- sevdikleriyle
vedalaşı r; ancak zafere ulaşıncaya
kadar savaşacaktır.
Jesus (lsa)
Gure Nacht, ihr meine Lieben, meine
Zeit ise nun vollbracht.
lch muss ei n Kleines von Euch
scheiden,
Denn es niihen sich mein schweres
Leiden,
Das ich doch als ei n Lam m enrage,
Das keine Widerrede machr.
Ich will srreiren,
Ich will kampfen
Bis die Hölle wird besiegr.
Werd ' ich gleich den Kampfplarz
fiirben,
Wenn der Löw' erblasser liegr,
Muss doch auch der Drache srerben.
Andache

(Dua)

Jesus wird ans Holz geschlagen ,
Der das Holz des Lebens isr.
Jener Baum im Parad ies,
Der uns in das Elend sriess,

H ing, nebst Früchren, voller Schlangen,
Drum wirst Du ans Holz gehangen,
Der du Schlangenrrerer bisr .
O Anblick, welcher m ir das Herze
nimmr!
Ach, was vorjammernde Gebiirden!
Mein Jesus liegr hier auf der Erden,
A l s wie e i n Wurm gekrümmr.
Er zittert, zagr und iichzet,
Die matte Zunge lechzer,
Sein heilig Herz sieht man mit scarken
Selılagen klopfen,
Der Todesschweiss verwandelt sich in
blurge Tropfen,
Und dieses purpurfarbne Nass fiillt
haufenweis ins Gras.

lhr Blur'gen Schweissrubinen,
Ihr soller m ir zum Mahlschatz dienen,

keman eserleri -bu nedenle de- flütle
de seslendirilmektedir.

Den Jesus m ir als Briiut'gam gibt.
Was aber geb ich ihm dagegen '
Ach, meiner Triinen Perleneregen,
Zum Zeichen, class mein Herz ihn liebt.

Tessarini: Flüt Konçertosu
Rimini'de dogan, Amsterdam'da ölen
ltalyan kemancı ve besteci Carlo
Tessarini, Venedik'deki San Marco
Katedrali'nde kemancı olarak
çalışmış; 1 729'dan sonra Santa
Giovanni e Paolo Konservatuvarı
orkestrasının şefl igini de yapmıştır.
1 73 3'de Urbino Katedrali müzik şefi
olan Tessarini, 1 735'de Brno
Kardinali'ne Op.4, 6 Konçerto'sunu
ithaf etmiş, onun ölümünden sonra
yine Urbino'ya dönmüş; 1 739'dan
sonra, aldıgı izin le konser turnelerine
çıkmıştır. 1 740 ve 1 742'de Roma'yı
ziyaret etmiş, kardeşi Giovanni
Tessarini ile kendi eserlerini
yayınlamaya başlamıştır. Eserlerinin
çogu da, Paris sosyetesinin ünlülerine
ithaf ettigi için bu kentte Boivin
tarafından basılmıştır. Bir ara Paris'te
de oturan Tessarini 1 747'de
Hollanda'da konserler vermege
başlamış, 1 750-57 arasında Urbino
Katedrali'ndeki görevi dışında
Hollanda'da yaşamış ve 76 yaşında
orada ölmüştür.
Yaşamının son yıllarında pekçok
eserini Hollanda'da tekrar yayıniayan
Tessarini, Coreili'nin ögrencisi
oldugu -Fetis tarafından belirtmesine
karşın- Vivaldi'nin etkisinde kalmış ve
bazı yenil ikler de gerçekleştirmiştir:
Op. l Keman Sonatları'nda ( 1 729)
konçerto formunu kullanmış, Op.3
Konçertolar'ında ( 1 740) üç bölümlü
Sinfonia yapısını degerlendirmiştir.
1 74 1 'de Roma'da yayınladıgı keman
metodu "Gramatica di musica"
(Müzik grameri), henüz hayatta iken
Londra'da Ingilizce basılan Tessarini,
pekçok Kilise ve Oda Sonata'sı,
Opus sayısı 20'ye ulaşan bir dizi
Konçerto, Sonata, Grand Ouvertura
ve Grand Sinfonia'lar yanında flüt -ya
da keman- için Sonatlar (Op. l 2 ve
Op. l 4) da yazmıştır. Aslında tizlerde
yoruma özel bir ilgi duyan ve 1 8.
yüzyı lın bu tür kadans ve diger çalma
stillerini araştıran Tessarini'nin

A ndre: Ervvin v e Elmire
Offenbach'ta dogan ve Fransız ası l lı
bir Alman müzikçi ailenin soyundan
gelen Johan n (ya da Jean) Andre'nin
büyükbabası dini nedenlerle
Fransa'dan kaçmış bir protestan
köylüsüydü. Frankfurt'ta ipekli kumaş
satan bir manifaturacı dükkanı açmış,
Johann Andre de on yaşında orada
çalışmaya başlamıştı; bu arada nota
ve koral ezgi de ögreniyordu.
1 758'de Mannheim'a iş yaşamını
incelemeye gönderilen 1 7 yaşındaki
genç, bu kentin müzik yaşamındaki
konser, oyun ve opera temsillerinden
çok etkilendi. Ancak onun müzikle ilk
ilişkisi, 1 760-6 1 'deki Fransız işgal inde,
Fransız kumpanyası tarafından
oynanan, Phil idor'un komik
operalarının çevirisiyle başladı. Daha
sonra da onun bu başarısını izleyen
ünlü Fransız Theobald Marchand
grubunun önerisiyle bu işi
sürdürerek bir düzineden çok oyun
ve opereti Almancaya uyarladı. Bu
arada Georg Benda'nın, Beethoven'in
ögretmeni Neefe'nin de Alman
Müzikli Oyunu (Singspiel) tarzındaki
eserlerini Fransızcaya çevirdi. Bu
deneyimler 1 773'de ilk sonucunu
verdi ve Andre ilk sahne eseri Der
Töpfer'i Marchand'a ithaf etti.
Goethe de eseri çok begenmiş,
bunu Johanna Fahlmer'e yazdıgı
mektupta uzun uzun övmüştü. Bu
eseri nin sanatsal ve mali başarısı
Andre'ye cesaret verdi, nota basımı
yanında müzikli sahne eserleri
yazmaya başladı. 1 774'de ailenin
ipekli kumaş işini "Nota fabrikası"
adını verdigi yayınevine çeviren
Johann Andre 20 kadar müzikl i
oyun, onu aşkın komedi, Liedler ve
üç tane de Trio Sonata besteledi ve
bunları -ilerde Mozart'ın eserlerinin
de basılacagı- kendi yayınevinde
yayınlandı.
1 774'deki Scherzhafte Liedler (Şakacı
Şarkılar) adlı şarkı dizisinden sonra da
1 775'de Andre, Goethe'den, onun
"Ervvin ve Elmire" adlı eserini müzikli
oyun yapma önerisi aldı. Bu eser 1 3
Eylül 1 775 günü Frankfurt'ta başarıyla
sahnelendi: Ertesi yıl da ses partileri,
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gördü�ü ilgi üzerine yayınlandı.
Goethe bu eserinde Frankfurtlu
zengin bir bankerin kızı olan ve
evlenme teklifini reddeden Lili
Schönemann ile anılarını yansıtmıştı . . .
Elmire adlı bu genç kız Erwin'in
yoklu�unun acısını ölümle dindirrnek
ister. Bernardo ise onu, ölen
ölmüştür diye sakinleştirmeye
çalışırsa da Elmire, çayırdaki
menekşeyi anlatan hüzünlü şarkısını
söyler: Genç bir çoban kızı dikkat
etmeden çiçe�in üstüne basmış, yok
olmasına neden olmuştur; o da çiçek
gibi ayaklar altında ölecektir.
Bernardo, tanrısal tavırlı erke�in
onun yaralarını iyileştirece�ini, kalbini
tedavi edece�ini anlatır . . .
Elmire:

Bis mich das Liebchen abgepflückre,
Und an den Busen maugedrückre
Ach nur' Ach nur!
Ein Viercelsründchen lang.
Ach aber, ach1 Das Madchen kam!
Und nichr i n Acht das Veilchen nahm,
Ererat das arme Veilchen,
Und sank und starb und freuc sich noch,
Und sterb ich denn, so sterb ich doch
Durch sie1 durch sie!
Zu ihren füssen doch!
Elmire:
lch muss, ich muss ihn sehen,
Den Görrergleichen Mann1
Bemardo:
lch will, ich will nur sehen,
ob er nichr rrösren kann1

Erwin, o schau, du wirsr gerochen,
Kein Gorr erhörer meine Norh,
Mein Srolz hat ihm das Herz

Elmire:
Keinen Trost aus seinem Munde,

gebrochen,

Nur Nahrung meinem Schmerz!

O Liebe! gieb mir den Tod.
Bemard o:
So j ung, so sirtsam zum Enrücken!

Er heilet Deine Wunde,

Die Wangen! Welsches frische B luc!

Seseeliger Dein Herz.

Und ach! i n seinen nassen Blicken,
Ihr Görter, welche Liebesgluch.
Bernando:
H i n ist hin,
Und Todt isr rod r !
Spare die vergebne Norh,
Wirst ihn nichr dem Grab enrziehn.
Todt ist Tod t !
Und hin ist h i n !
Verweine nichr die schönsren Zeiren
Ich wert, ich freye dir den zweiten,
Jung, schön und reich; keine Gefahr!
Wie manche trüge kein Bedenken,
Dem andern Herz und Hand zu
schenken,
So würdig auch der erste war!
Elmire:
E i n Veilchen auf der Wiese stand
Gebückr in sich und unbekannr;
Es war ein herzig Veilchen.
Da kam ein junge Schaferin
Mit leichtem Schritt und munrerm Sinn,
Daher! Daher!
Die Wiese her, und sang.
Ach, denkr das Veilchen, ware ich nur
Die schönsre Blume der Narur1
Ach! Nur ein kleine Weilchen.

Mozart: Klavsen Konçertosu
Tüm kariyeri boyunca bir fortepiano
ile çalmasına karşın yaşamının sonuna
kadar, piyano konçertolarının
partisyanunun başına cembalo
(klavsen) kelimesini yazan Mozart, ilk
konçerto denemelerine başka
bestecilerin sanatlarını, klavsen ve
küçük orkestra için düzenlemelerle
başlamıştı. Oda müzi�i şeklindeki bu
düzenlemeleri de, solo çalgıdan başka
iki keman ile viyolonseli içeriyor ve
böylelikle evlerdeki müzik
akşamiarına da kolaylıkla uyabiliyordu.
Bu tür müzikle de Mozart, ancak
Johann Christian Bach'ı ( 1 735-82)
Londra'da tanıdıktan sonra ilgilendi.
Büyük Bach'ın 20 çocu�undan
onsekizineisi ve en küçük o�lu olan
J. Christian Bach, 1 762'de Ingiltere'ye
gitmiş, Ingiliz müzik yaşamını
canlandıran konserler düzenlemiş ve
"Londralı Bach" diye anılmaya
başlamıştı. Babasıyla birlikte
Londra'ya gelen sekiz yaşındaki harika
çocuk Mozart'ı etkilemiş, onunla
karşılıklı do�çlama çalmış, belki de
verdi�i cümleleme, armoni, ritm ve
kadans dersleriyle onu yönlendirmişti.

Mozart da onun Op.5 No.2 Sanatlar'ını
kullanarak üç konçerto (KV 1 07)
besteledi. Christian Bach Op.5 içinde
yer alan altı sonatlık diziyi
Mecklenburg Dükü Ernest'e ithaf
etmişti. A. Einstein'in, Mozart'ın 1 765
yazında Londra'da, ya da La Haye'de
sonbaharda yazdı�ını belirtti�i bu
konçertonun, I ll i 'de besteledi�ini
öne süren Augsburg'lu Dr.
W. Plath'ın bu savı, bugün kabul
edilmektedir.
Mozart bu üç konçertoyu
turnelerinde çalmayı düşünmüştü.
Ancak bu arada Paris'te karşılaştı�ı
Alman asıllı bestecilerin -Rusya'da
orkestra şefi olan Hermann Raupach
( 1 728-78), Alsace'lı Leonzi Honauer
( 1 730?-90?), babasının arkadaşı
Augsburglu piyanist ve ressam Johann
Gottfried Eckard ( 1 735- 1 809),
Versailles'da organist olan Silezyalı
Johann Schobert'in ( 1 720-67) ve
C. Philip Emanuel Bach- eserlerinden
bölümleri KV37, 39, 40 ve 4 1 olarak
dört konçerto olarak düzenledi.
Böylece bu düzenlemeler Mozart'ın
ilk piyano konçertoları olarak önceden ilk oldu�u sanılan Christian
Bach'tan düzenlenenlerden- önce
müzik tarihine geçti.
Mozart'ın Christian Bach'ın
Op.5 No.2 Sanat'ından düzenledi�i üç
bölümlü Konçerto, aslında klavsen ve
iki keman ile bas yaylı çalgı için
yazılmıştır. Tempolar da Bach'a göre
biraz daha de�işiktir. 1 . Bölüm 4/4'1ük
ölçüde, neşeli (AIIegro) tempodadır
(Bach'da Allegro di molto). 2. Bölüm
2/4'1ük ölçüde, a�ırca (Andante)
tempodadır (Bach'da Andante di
molto). 3. Bölüm 3/4'1ük ölçüde,
Menuet temposundadır (Tempo di
Menuetto - Bach'da Minuetto).

Pergolesi: La Serva Padrona Finali
26 Yaşında veremden ölen ve
Mozart'ın erken olgunlu�una sahip
olan !talyan besteci Giovanni Battista
Pergolesi, belki de yaşamı hakkında
en çok efsane yaratılan bestecilerin
başında gelir. Ancak beş yıl kadar
bestecilikle u�raşabilen Pergolesi'nin
ilk eserini 1 73 1 'de Napali'de
seslendirebildi�i biliniyor. O tarihten
ölümüne kadar olan süre içinde
pekçok beste siparişi alan ve Napoli
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ekolünün geç Barok döneminde
uvertür, arya ve birçok müzik formuna
kesin şemalar kazandıran Pergolesi,
1 733'de La Serva Padrona (Hanım
olan hizmetçi) adlı eseriyle -Mozart'ı
da etkileyen- ilk Opera Buffo (komik
opera) örneğini vermiş ve bu eseriyle
de ölümsüzleşmişti. Bir diğer !talyan
besteci N iceola Logroscino'nun
( 1 698- 1 765) ilk olarak uyguladığı
Opera-Buffa'lar önceleri ara
müzikleriydi. Ciddi Opera (Opera
seria) perdeleri arasına lntermedi
(lntermezzo) adıyla katılan bu
bağımsız ara müzikleri, Napoli
şivesiyle söylenen şakacı bölümlerdi.
Ciddi operanının ağırlığını hafifletmek,
komik bir etki yaratmak için
kullanılıyordu. Pergolesi de
lntermezzo'larından birini yeniden
düzenleyerek bağımsız bir eser
oluşturmuş ve La Serva Padrona çok
beğenilince ilk Opera Buffa olarak
tanınmıştı . . .
Napoli kraliçesinin doğum günü olan
28 Ağustos günü için ve alışılmamış
biçimde çok kısıtlı bir kadro için
Pergelesi'ye ısmarlanan eserin
librettosunu ünlü Gennaro Antonio
Federico yazmıştı: Baş erkek ve kadın
partileri yoktu; erkek solist bas, kadın
ise alto idi. Bazı nedenlerle eser
5 Eylül 1 73 3'e kadar sahnelenmedi,
sonra da başarılı temsiller dolayısıyla
Pergolesi Napali'nin Maestro di
Capella (orkestra şefi) yardımcılığına
atandı. Eser önce Fransa'da, sonra
tüm Avrupa'da yaygınlaştı. Mozart'ın
ilk sahne eserlerinde bile etkisini
gösterecek olan, sonra da Ressini'den
Verdi'nin Falstafına kadar gelişecek
bu türün yaratılması, bu üne ulaşması
da biraz alışılmamıştı: Pergelesi'nin
tanınması kendisinin büyük çaba
harcadığı ciddi ve geleneksel opera
türünde değil de, bu eserlerinin
sunuşunu şenlendirmek ve
hafifletmek için bestelediği neşeli ara
müzikleri (lntermezzo'larla)
gerçekleşti. Bu ara müziklerinin en
ünlüsü olan La Serva Padrona adlı kısa
Opera Buffa'da heyacan ile şaka
kusursuz şekilde uyumludur.
1 730 Yıllarında Napali'de geçen La
Serva Padrona (Hanım olan hizmetçi)
adlı iki perdelik lntermezzo'da üç kişi
rol alır: Evin titiz ve bencil efendisi
Uberto (bas), onun hizmetçisi dilber

Serpina (alto, ya da soprano) ve
hilekar dilsiz uşak Vespone . . . Zengin
bekar Uberto ile, güzel Serpina'nın
marifetlerine yardımcı olan kurnaz
uşak Vespone arasındaki ilişkilerin
caniandınidığı ilk perdede, Serpina
evde her istediğini yapmaktadır.
2. Perdede ise operanın dilsizi
Vespone, subay kılığına girerek
Serpina'ya talip olur gibi davranır;
efendisini tehdit ederek iki olanak
tanır: Ya Serpina'ya zengin bir çeyiz
düzecek, ya da kendisi evlenecektir.
Serpina'yı kıskanan Uberto ikinci yolu
tercih eder, onu sevdiğini de
anlamıştır. Serpina hizmetçilikten
hanımlığa geçmiş, artık aksi bir
hizmetçi gibi değil de, dünyadaki tüm
eşler gibi tatlılıkla kocasına egemen
olacaktır. Eser mutlu bir düetle sona
erer . . . Pergolesi halk müziği benzeri
ezgilerle bu iki kişinin karakterini
canlandırmış, onların zayıf ve güçlü
yanlarını Siciliana tarzındaki arya
formunu da kullanarak yansıtmıştır.
Her perdeye son veren düetlerden,
bu final düeti, eserin en güzel
bölümüdür.
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Wolfgang Amadem Mozart ( 1 7 5 6- 1 79 I )
Sonat No. I S, Si Bemo l Majör Sonara No. l 5 in B Fiat Major ( KV4 54)
•

Largo - A 1/egro

•

A ndante

•

A 1/egretto

Karol Szymanowski ( 1 882- 1 93 7)
Efsaneler Myrhes Op.30
1 . Lafontaine d'A rethme, 2 . Narcisse, 3 . DryadeJ et Pan

Ara I nrermission

Sergei Prokofief ( 1 89 1 - 1 953)
Sonat No.2, Re Majör Op.94 bis Sonara No.2 in D Major, Op.94bis
•

Moderato

•

Scherzo: PreJto

•

A ndame

•

A 1/egro con brio

Aleksander Peci ( 1 953-)
3 Arnavut Dansı 3 Albanian Dances
Pablo de Sarasale ( 1 844-1 908)
Airs Bohemiens, Op.20 No. !
1 .7. 1 999, Aya Irini Müzesi, 1 9.30

Hagia E i reni Museum,

7.30

pm

• Arnavutluk - Tiran'da dogan Tedi
Papavrami keman egitimine, daha
sonra müzisyen olarak gelişimini
büyük ölçüde etkileyecek tanınmış bir
keman ögretmeni olan babası Robert
Papavrami ile başladı. Henüz beş
yaşındayken Tiran'da düzenlenen
"Genç Enstrumantalistler
Yarışması"nı kazanan Papavrami
1 982'nin Eylül ayında Fransız
Hükümeti'nin bursuyla gittiği Paris
CNSMP Konservatuvarı'nda Pierre
Amoyal'la çalışmaya başladı. 1 985'de
Rodolfo Lipitzer Yarışması'nı (ltalya)
kazanan Papavrami, bir yıl sonra da
oybirligiyle Paris Konservatuvarı
Birincilik Ödülü'nü kazandı. Kişisel
olarak tanıdıgı ünlü kemancı Zino
Francescatti'yle olan çalışmalarının
dışında müzikal gelişimini başlıca
müzisyenlerin kayıtlarını dinleyerek
sürdürdü .. 1 992'de SACEM'den
George Enescu Ödülü'nü aldı. 1 993
Eylül ayında Pamplune'de Sarasate
Yarışması Birincilik Ödülü'nün
yanısıra Özel Halk Ödülü'nü de aldı.
Sanatçı 1 997/ 1 998 sezonunda
Almanya'da Bayerische Rundfunk
Senfoni Orkestrası'yla, Bologna'da
(Karabchevsky'nin yönetiminde),
Güney Afrika'da, Almanya Schleswig
Festivali'nde, Paris'te (Kurt
Sanderling'in yönetiminde), ABD'de
(Newport Festivali'nin açılış
konserinde) konserler verdi.
1 998/ 1 999 sezonunda Almanya'da
Oena ve Bremen), lspanya'da,
lsviçre'de, ltalya'da, Fransa'da
(Paris'te üç konser) ve Zdenek Macal
yönetiminde Monte-Cario Filarmoni
Orkestrası'yla Monaco'da konserler
verdi. Oda müzigini alanında Philippe
Bianconi, Gary Hoffman, Muza
Rubackyte ve Hüseyin Sermet'le sık
sık çalışmalar yapan Papavrami
bugüne kadar; Fransa, Almanya ve
ABD'de büyük begeni toplayan
Paganini/Sarasate albümü, Hüseyin
Sermet'le kaydettiği, Charles
Valentine Alkan'a adanan ve
Diapason d'Or Ödülü alan albüm;
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Faure, Ravel, Wieniawski, Bach ve
Paganini eserlerinden oluşan albüm,
Prokofıef konçertoları ile keman
sonatları albümü ve son olarak Muza
Rubacykte ile Brahms sonatiarını
içeren bir albüm kaydetti.

United States, a second eecordi ng
performed with the pianist Hüseyin
Serınet which received the Diapason
d'ür and i s dedicated to Charles-

Musique Ödülü'nü aldı. Desert ayrıca
piyanist Emmanuel Stresser ile
Brahms'ın iki piyano için eserlerine
adanan bir albüm kaydı yaptı.

Valen tine Alkan; a Faure-RavelWieniawski- Bach-Pagani n i recording;

• Claire Desert was bom i n

a fourth record ing including the

Angouleme in 1 967. At the age of 1 4

• Tedi Papavrami was born i n Ti rana

Prokofıev concerti and violin sonata,

she entered the Conservaroire National

(Aibania). From the beginning he

and fı nally the Brahms sonatas with

Superieur de Paris where she obtained

srudied the violin with his father,

Muza Rubacykte (Lyrinx).

the First Prize for Chamber Music i n

Robert Papavrami , a well-known

the class of Jean Hubeau as well as the

ceacher who thoroughly influenced his

C LAIRE D ESERT

Firsc Prize for Piano in the class of

funher violonistic development. At the
age of fıve he was awarded the Firsr
Prize of the Young l nsrrumentalisrs
Comperirion in Tirana. In Seprember
1 982 he was offered a scholarship in
France by che French Governmenr.
Pierre Amoyal was his reacher a t the
CNSMP Conservaroire in Paris. He
won the Rodolfo Lipi czer in lcaly i n
1 98 5 and in 1 986 he was unanimously
awarded the Firsr Prize of the
Conservaroire in Paris. Then he
pursued alone his musical quest guided
by prominent musicians, mosrly
through rheir record ings, with the
exception of the grear violinist Zino
Francescatti whom he had the privi lege
of knowing personally. I n 1 992 he was
awarded the George Enescu Prize by
the SACEM. I n Seprember 1 993 he
won the Firsr Prize of the Sarasate
Competition in Pamplune as well as
the Special Prize of the Public.
Highlights of the 1 997/98 season
incl uded concerrs in Germany with the
Bayerische Rundfunk
Symphonieorchesrer, in Bologna under
Maesrro Karabchevsky, in South Africa,
i n Germany at the Schleswig Holstein
Festival, in Paris (under Kurt
Sanderl ing), in the USA (opening gala
of Newport Festival), ete. During the
1 998/99 season he has performed i n
Germany (notably in Jena and
Bremen), in Spain, Switzerland, ltaly,
France (including three appearances in
Paris), Monaco with the Ürehestre
Phi lharmonique de Monte Carlo under
Zdenek Macal, ere. His favourire
partners in ehamber musie are Philippe
Bianconi, Gary Hoffman, Muza
Rubaekyte, Hüseyin Sermet, ere. He
has reeorded fıve CDs: a
Pagan ini/Sarasate reeord ing which has
been reeeived wirh enthusiasm in
France as well as in Germany and the

Claire Desert 1 967'de
Angouleme'de doğdu. 14 yaşında
Paris Ulusal Yüksek
Konservatuvarı'na girdi ve Jean
Hubeau'nun sınıfında Oda Müziği
Birincilik Ödülü, Vensislav Yankoffun
sınıfında ise 1 985'de Özel Ödül
olarak verilen, jürinin oybirliğiyle
Piyano Birincilik Ödülü'nü kazandı.
Aynı yıl ileri piyano kurslarına kabul
edilen Desert ayrıca, Moskova'daki
Çaykovski Konservaturı'nda Yevgeni
Malinin'nin sınıfında öğrenim görmek
üzere Fransız Hükümeti'nden bir
yıllık burs kazandı. Fransa'ya
dönüşünde Roland Pidoux'nun
sınıfında ileri oda müziği kurslarına
devam etti.
Desert, aralarında Montpellier,
Roque d'Antheron, Paris Yaz,
Toulouse Jacobin Piyano
festivallerinin de bulunduğu birçok
festivalden davet aldı, resitaller verdi
ve Auvergne Oda Orkestrası,
Moskova Solistleri, Colonne
Orkestrası, lle de France Ulusal
Orkestrası, Quebec Senfoni
Orkestrası, Strasbourg Filarmoni
Orkestrası, Paris Orkestra Topluluğu,
Lamoureux Orkestrası ile konserler
verdi. Müzik çalışmalarında oda
müziğinin önemli bir yeri olan Desert,
bu nedenle Kandinsky Dörtlüsü'ne
katıldı. Sanatçı bu alanda piyanist
Emmanuel Strosser, kemancı Regis
Pasquier ve Parisii Dörtlüsü'yle olan
çalışmalarını sürdürmektedir.
Desert'in Schumann'ın eserlerinden
oluşan ilk kaydıyla Repertoire
dergisinden " 1 O" puan aldı. Theodor
Gushlbauer yönetimdeki Strasburg
Filarmoni Orkestrası'yla kaydettiği
Seriabine ve Dvorak konçertolarından
oluşan albümü 1 995 sonunda çıktı ve
bu albümle 1 997 Victoire de la
•

Vensislav Yankoff i n 1 98 5 . Admitted
i n to a series of advanced piano lessons
the same year, the French government
assigned her a grant to srudy for one
year in the class of Yevgeni M alinin i n
the Tchaikovsky Conservatoire i n
Moscow. When she rerurned, she
joi ned the advanced music lessons i n
the class of Roland Pidoux. She has
been invited by numerous festivals
(Montpel lier, La Roque d'Antheron,
Paris Summer, Toulouse Jacobin Piano
fesrivals ere . ) to perform i n recitals or
orchesrral concerrs (Auvergne Chamber
Ürchestra, Moscow Soloists, Colonne
Ürchestra, I le de France National
ürchesrra, Quebec Symphonic
Ürchesrra, Strasbourg Phi lharmonic
ürchesrra, Paris Ürchesrral Ensemble,
Lamoureux ürehestea ete.). Chamber
music has represented an i mportant
part of her musical activities si nce she
joi ned the Mandinsky Quator. She
often perforrus with the pianist
E m manuel Strosser, the violinist Regis
Pasquier, and the Quator Parisii . Her
fırst eecording dedicared to Schumann
won the rating " 1 0" of the music
magazine " Repertoire". A eecording of
works by Seriabine and Dvorak,
reeorded with the Strasbourg
Philharmonie Ürehestea under the
bacon of Theodor Gushlbauer, which
appeared at the end of 1 99 5 , won her a
"Victoire de la Musique" in 1 997 .
Another eecording dedicated to works
for two pianos by Brahms was released
at the end of same year with pianist
E m manuel Strosser.

Mozart: Sonat No. I S
Mozart 1 784 yılı başlarında
Viyana'dan babasına gönderdiği
mektupta oldukça gururluydu: Beş
haftadan az sürede 22 konsere
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çıkmış, kısaca Akademie adı verilen
konserlerde, Richter Akademisi'nde,
Viyana'daki Rus Elçisi Prens
Galliuin'in konağında ve Kont Johann
Esterhazy'nin sarayında çalmıştı. Bu
aradaki bestecilik çalışmaları da
verimliydi: Mart ayında piyano ve
üfleme çalgılar dörtlüsü için Mi Bemol
Majör Beşli'den (KV452) üç hafta
sonra, Sol Majör No. l 7 Piyano
Konçertosu'ndan (KV453) hemen
sonra yine bir Akademie konseri için
Mantua'dan gelen ltalyan kadın
kemancı Regina Strinasacchi ( 1 76 1 1 839) için Si Bemol Majör Piyano
Keman Sonatı'nı (KV454) besteledi.
Ancak yetiştirebildiği keman partisini
29 Nisan günü, konser akşamı 20
yaşındaki kemancıya verebildi; piyano
partisini bir eskizden -büyük bir
ustalıkla- kendi çaldı. Eskizde yalnızca
eşlik motifleri ve tonalite değişiklikleri
işaretlenmişti. lmparator ll. Josefin
huzurunda, Karntnertor
Tiyatrosu'ndaki konser başarılı olmuş,
Wiener Zeitung (Viyana Gazetesi) bu
yeni sonatın tüm dinleyicilerce
beğenildiğini yazmıştı. Mozart da
konserden ve Strinasacchi'den
memnun kalmış; babasına yazdığı
mektupta, kemanemın çok zevkli ve
duygulu bir çalışı olduğunu bildirmişti.
Ertesi yıl baba Mozart da, Salzburg'ta
dinlediği bu !talyan kemancıyı överek
oğluna hak veriyor ve " . . . her notayı
duyguyla seslendiriyor; senfonilerde
bile herşey anlamlı, Adagio'da ise
kimse onun gibi hissederek çalamaz . . .
Yani, yetenekli bir kadın bir erkekten
daha etkili çalabilir sanırım" diyordu.
Konser akşamı, canlı bir tempoda
başlamış olan sonatın Allegro'suna
Mozart sonradan ağır bir giriş
eklemiş; besteleniş tarihi olarak
"Viyana, 2 1 Nisan 1 784 - Keman
eşliğinde bir Piyano Sonatı" kaydını
düşmüştü. Mozart'ın son üç büyük
sonatının ilki olan Si Bemol Majör
Sonat, tümüyle kendine özgü bir
benzetim stiliyle yazılmış, bir çalgının
duyurduğu müzik cümlesi diğeri
tarafından aynen, ya da süslenerek
taklit edilmiş ve bu da, büyük bir
denge içinde gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Mannheim ve Paris Keman
Sonatları'nda başlatılan diyalog
prensibi geliştirilmiş, yenilik olarak
virtüozluğa varan konsertant bir çalış

öngörülmüştür. Elyazması
Stockholm'da bulunan Sonat, ilk kez
1 784'de Viyana'da Torricella
tarafından "3 Sonates pour le
clavecin, la derniere accomp. de
violon" (Sonuncusu keman eşlikli
olan, Klavsen için 3 Sonat) başlığıyla
yayınlanmıştır.
Üç bölümlü Sonatın 1 . Bölümü Si
bemol majör tonda, 4/4'1ük ölçüde ve
ancak 1 3 mezür süren ağır (Largo) ve
törensel bir girişle başlar; iki çalgı da
birbirini taklit eder gibidir. Yine aynı
tonalite ve ölçüde, ancak neşeli
(AIIegro) tempodaki bölmede ise iki
çalgı, özellikle ikinci temanın
duyuruluşunda ideal şekilde
dengelidir. Tekrar (reprise) kısmında
ise ikinci temanın tekrar belirişinde
iki çalgı rollerini değiştirir . . . 2. Bölüm
3/4'1ük ölçüde, Sol minör tonda,
ağırca (Andante) tempoda ve
rapsodik bir anlatımdadır. Eserin en
başarılı bölümü olarak görülen
Andance'de ana temayı önce, büyük
bir içtenlik ve virtüozlukla yalnız
keman sunar. Elejik m izaçta, şaşırtıcı
armonilerle dolu bölümde temanın
ikinci duyuluşunda iki çalgı yine
buluşur . . . 3. Bölüm 4/4'1ük ölçüde,
yine Si bemol majör tonda, neşelice
(AIIegretto) tempoda bir Rondo'dur.
Mozart'ın sonatlarında yeni
uygulamaya başladığı virtüoz yorum
özellikle parlak Coda'da zirveye
ulaşır.
Mozart'ın ölümünden sonra, eşi
Konstanze'nin anlattığı bir öykü de
ilginçtir: Konser akşamı Iceasında
oturan lmparator ll. Josef, dürbünüyle
baktığında Mozart'ın önünde nota
olmadığını farkeder. Mozart'ın sonatın
notasını getirmesini emreder. Nota,
yalnızca ölçü çizgileri çekilmiş bir
porteden ibarettir ve bazı yerlerine
yalnızca notlar düşülmüştür! ..
{Süre 25')

Szymanowski: M itler
Polenyalı besteci Karol Szymanowski
{Şimanofski), şimdi Ukrayna'ya bağlı
olan Timoşovka'da Elisawetgrad
kasabası yakınlarındaki bir çiftlikte,
tümü de resim, şiir ve müziğin şan,
piyano ve kompozisyon gibi dallarıyla
yakından ilgilenen Polenyalı bir ailenin
oğlu olarak doğmuştu. Yaşamını

etkileyen Wagner'i ilk kez 1 3 yaşında
dinlemiş, 1 90 l 'de de - 1 9 yaşında
Varşova'ya müzik öğrenimine
gönderilmiş; 1 905'de Genç Polenyalı
Müzikçiler grubunu kurmuştur.
Ufkunun genişlemesi için Berlin'e
gitmiş, üç yıl kaldığı bu kentte 1 . ve
2. Senfoni'leri ile Hafız'ın şiirleri
üzerine Aşk Şarkıları'nı bestelemiş,
orada yaşayan diğer genç bestecilerle
konserler düzenlemiştir. Bu yıllarda
Richard Strauss'un etkisinde kalan
Szymanowski, daha sonra bazen
Timoşovka'daki çiftlikte, bazen de
ülke dışında yaşamış, çekici kişiliği,
zarifliği ve zengin kültürü ile pekçok
arkadaşlıklar kurmuş, bu arada
kemancı Pawel Kochanski ( 1 8871 934) ve piyanist Arthur Rubinstein
ile yakın dost olmuştur.
Alman etkisinden uzaklaşan, hayran
olduğu Chepin'den başka Skriabin
nedeniyle Rus müziğine de yaklaşan
Szymanowski 1. Dünya Savaşı
başladığında Timoşovka'da idi; 3 1
yaşındaki bestecinin babası bir yıl
önce ölmüştü; hala bekardı ve "ilk ve
son aşkı" olarak tanımladığı annesi ile
oturuyordu. Önce savaştan uzak
kalan çiftlikte Avrupa yerine,
Moskova ve Petrograd'a gidiyor,
Alman kültürü ve müziğine karşı
tepkilerin etkisinde Rus müziğinin
ulusal karakterine yakınlık duymaya
başlıyordu. Ancak hayran olduğu
Debussy'nin orkestra müziğiydi:
Fransız empresyonizmine duyduğu ilgi
onu Alman etkisinden kurtardı; stili
değişti: Daha anlatımcı, daha az öznel
oldu; renk kazandı. Ancak kendi
empresyonizmi, Fransızlarınkini de
aştı: Atonal ve politonal unsurlarla
yeni renkler aramaya koyuldu.
"Romantik empresyonizm" olarak
nitelendirilen bu stilin ilk eserleri de
Op.30 Mythes (Efsaneler) ve Op.34
Masques (Maskeler) oldu. Kochanski
de çiftliğe çok sık gelen bir konuktu
ve çok iyi bir piyanist olan besteciye
kemanın özelliklerini gösteriyordu.
1 9 1 4'teki, piyano ve keman için
Notturno e Tarantella {Op.28) ile
ertesi yılın Op.30 Mythes adlı eserleri
ve 1 9 1 ?'deki ilk Keman Konçertosu
(Op.35) bu çalışmaların ürünü oldu.
Ama 1 9 1 7 Rus ihtilali çiftliği bir
harabeye çevirdi ve Szymanowski
Varşova'ya yerleşmek zorunda kaldı.
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1 9 1 5 Yılının Mart ve Haziran ayları
arasında besteledigi Mythes'de
Kochanski'den ögrendigi teknigi
kullanarak ve karışık, güç bir armonik
yapı içinde Yunan mitolojisinin üç
öyküsünü degeriendiren
Syzmanowski, 1 904'deki Op. 9 Keman
Sonatı'nın neo-romantik unsurlarını
da unutmamıştır. Eski Yunan
efsanelerini çok seven, bunlarda yeni
şiirsel kaynaklar bulan besteci, bu
eserinde kemanı sürekli tiz seslerde
kullanmış. berrak portamento'lar
(kaydırmalar), bol armonik
bileşimlerle parlak bir virtüozluga
ulaşmıştır. Op.30 Mythes
Kochanski'nin eşi Zofıa Kochanski'ye
ithaf edilmiştir. Üç parçadan oluşan
ve eski Yunanca da erkek için
Mythos, kadın için Mythe olarak eski
Yunan mitolojisindeki tanrı ve yarı
tanrıları tanımlayan öykülere verilen
adı taşıyan eserin ilk bölümü "La
Fontaine d'Arethuse" (Aretüz, ya da
Arethusa Çeşmesi) adını taşır ve
bestecinin en popüler parçalarından
biridir. Artemis'in yanındaki kızlardan
Aretüz, ırmakta çıplak yıkanırken ona
aşık olan lrmak Tanrısı Alfeus'tan
(Aipheios) kaçar; Tanrıça Artemis'in
yardımıyla önce bir buluta sarınır,
sonra bir kaynaga dönüşür. Alfeus
suyunu onun suyuna karıştırmasın
diye de yeraltına dalar ve ancak
Siciliya'da Ortygia adasında yeryüzüne
çıkar ve kaynakta erir . . .
Symanowski'nin önce 4/8 ve 3/8'1ik
ölçülerde ve armonik seslerle
başlattıgı melankoliden büyük bir
tutkuya uzanan müzikte, piyano
Ravel'in Jeux d'eau (Su Oyunları) adlı
eserindeki paralel düzende ele alınır.
Eş deger kullanılan piyanonun akıcı ve
çok hafif (ppp) girişi alışılmadık bir
ilişki ile La minör tonalitede Mi bemol
majör pentatonik gam oluşturur.
Keman ise La sesini temel alan moda!
merkez üzerine zengin armonilerle
suyun çaglayarak akışını sembolize
eder. Birbirine baglı arpejler ve
trillerle iki çalgının konuşması
yansıtılırken, ırmagın sürekliligi
piyanonun pedal sesi ile keman
vibratosunun bileşimiyle canlandırılır.
2. Parça "Narcisse" (Narkissos) adını
taşır. Orta hızda (Molto moderato)
olmasına dikkat edilen, 6/8 ve 2/4'1ük
ölçüyle, tatlı (dolce) bir anlatımla

başlayan müzik Nerkis çiçegine adını
veren Narkissos'u konu alır: Cephise
(Sefıs) ile deniz perisi Liriope'nin oglu
olan Narkissos, Echo'yu (Eko-yankı)
reddettigi için cezalandırılmıştır: Bir
kaynakta gördügü kendi aksine aşık
olur ve bu görüntüye ulaşamadıgı için
de ölür. Mezarının sagında onun adını
taşıyan bir çiçek çıkar: Bu Nerkis
çiçegidir . . . Öykü, üst üste bindirilmiş
ezgi ve eşligiyle Rondo benzeri bir
tema ile başlar. Schönberg'i anımsatan
"süperpoze armoni", piyanistin elleri
arasındaki sforzando'larla vurgulanır.
Degişik mizaçlı tonaliteler arasında
atonal (tonalitesiz) duygusunu veren
ve her seferinde başka bir tonalitede
beliren tema pedalla güçlendirilir.
Melodi ile eşlik arasında -Skriabin'in
Op.72 Poemes ve Op.74 Prelüdler'i
anımsatan- yeni bir bagımlılık oluşur.
Ancak Szymanovski, tam tersine, Si
majör tonaliteyi temel alan modal
ezginin armonik dokusunu arttırır ve
böylece Narkissos'un görüntüsünü
beklenmeyen bir netlikle sergiler . . . .
3. Parça "Dryades et Pan" (Driad'lar
ve Pan) adını taşıyan son Mit ise agaç
perileri olan Driad'lar ile Hermes'in
oglu, keçi ayaklı çobanların tanrısı
Pan'ı konu alır. Agaç ile birlikte
dogan, onunla ölen, yapraklar
kurudugu zaman üzülen, bitkileri
koruyan Driad'lar, Odiseus'tan alınan
öyküde ormanda koşuşmakta ve
mırıltıları duyulmaktadır: Bu ortam
trillerle ve çeyrek seslerle
canlandırılır. Genellikle elinde flütüyle
tasvir edilen Pan'ı ise bu parçada
keman temsil eder. Re sesi temel
alınan modal yapı, bestecinin en
orjinal parçalarından birini belirler. Bu
minyatür ses şiiri, önce yalnızca Re
sesinde, sonra da Re majör akor
üzerinde gerçekleşir. Bu da, -daha
önceki iki parçada oldugu gibibelirsiz gibi işlenen modülasyonlada
elde edilir. Piyano disonanslarla
katkıda bulunurken, Pan flütünü
sembolize eden kemanın eşliksiz ve
armonik sesle işlenen kadansı Op.35
Keman Konçertosu'nu anımsatır.
Eseri ilk yorumlayan Pawel (ya da
Avrupa'da tanındıgı adıyla, Paul)
Kochanski bunu daha sonra çok kez
çalmış, Avrupa'da tanıtmıştır. Op.30
Mythes, Heifetz, Thibaud, Szering,
Szigeti gibi ünlü kemancıların

repertuarında da yer almış, hatta
Josef Szigeti 1 2 Kasım 1 92 1 'de
Bartok'un piyano eşliginde eseri
Budapeşte'de seslendirmiştir.
(Süre 20')

Prokofiev: Sanat No.2
Stravinski'nin yanında, Rus müziginin
önemli temsilcilerinden sayılan Sergei
Prokofıef genellikle orkestra müzigine
önem vermiş, müzik kariyerine
konser piyanisti olarak başladığı için
de, oda müziği alanında piyanoyu
gözetmiştir. Onun oda müziği eserleri
sayıca da azdır ve piyano parçaları
kadar sık çalınmaz. Prokofıefin
bestelediği iki keman sonatı da
yazılışiarını büyük kemancı David
Oystrah'a borçludur. Prokofıef
1 938'de başladığı ilk keman sonatını
Oystrah ile uzun arkadaşiiğı sonucu
yazmış ve eser 1 946'da ilk kez yine
bu kemancı tarafından seslendirilmişti.
Daha sonra Oystrah ondan yeni bir
keman sonatı isteyince Prokofıef, bu
kez 1 943'de yazdığı Op.94 Flüt
Sonatı'nı ele almış, kendi deyimiyle
"Yumuşak, hareketli ve klasik stildeki
bu eseri" kemana uygulamıştır.
Op.94bis olarak numaralanan bu
2. Keman Sonatı hakkında besteci
şöyle der: "Bazı kemancılar flüt
sonatıyla ilgilenmişlerdi. Ben de iyi
kemancılarımızdan biri olan David
Oystrah'ın işbirliği ile sonatın keman
ve piyano için bir düzenlemesini
yaptım. Flüt partisi keman tekniğine
çok uygun oldugu için, bu iş o kadar
zor olmadı; yalnız yay kullanımı için
birkaç değişiklik gerekti. Piyano
partisini ise olduğu gibi bıraktık".
Prokofıefin her iki keman sonatının
da ilk yorumunu piyanist Lev Oborin
eşliğinde David Oystrah
gerçekleştirmiştir. 1 7 Haziran
1 947'de ilk kez seslendirilen Op.94bis
2. Keman Sonatı, eski flüt
versiyonuna göre doğal olarak çift
sesler, akorlar, flajole (armonik)
sesler, pizzicato gibi değişiklikleri
kapsaması nedeniyle daha
ilginçleşmiştir. Birinci sonat gibi, bu
sonat da bir ağır, bir çabuk olmak
üzere, dört bölümlü düzenlenmiştir.
1 . Bölüm orta (Moderato) hızdadır;
lirik, hülyalı ve düşüneeli ana teması,
Prokofıefin keman konçertosunun
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başlangıç temasını anımsatır. Zarif yan
tema ise ritmik kesinliği ve renkli
armonisi ile Romeo Jülyet'in
dansiarına benzer. Bölümün gelişimi
çok kısa sürer; temalar burada
armonik ve renkli yeni bir yorumla
sergilenir . . . 2. Bölüm çok hızlı
(Presto) tempoda, zorlu bir
Scherzo'dur. Birinci temanın hafif ve
uçucu tınısı, ikinci temanın kesin ve
dans biçimi ile bütünlenir. Orta
bölmedeki hülyalı ezgi ise, piyano
eşliğinin durağan ve katı armonilerine
karşın, bu iki tema ile karşıtlık
oluşturur . . . 3. Bölüm ağırca
(Andante) tempoda, çağdaş bir
Mozart lirikliğindedir. lik bölümün
birinci temasını anımsatan bu
anlatımdan sonra gelen orta bölme
oldukça süslü pasajlarla duyurulur.
Son bölme ise piyanonun duyurduğu
ezgi üzerine kemanın süslemeleriyle
gerçekleştirilir . . . 4. Bölüm canlı ve
parlak (AIIegro con brio) tempoda ve
iyimser havadadır. Biraz şımarıkmış
izlenimi veren ritmik ana tema enerji
doludur. Bunu izleyen şakacı bölme
beklenmedik bir süpriz oluşturur.
Lirik yapıdaki bir episodu izleyen
finalde ise yine ana tema işlenir.
(Süre 24')

Peci: 3 Arnavut Dansı
Aleksander Peci 1 953'te
Arnavutluk'ta doğdu ve Tiran
Yüksek Konservatuvarı'nda Cesk
Zadeja ile kompozisyon öğrenimi
gördü. 1 974'de mezun olduktan
sonra Paris ve Amsterdam'da Tom
de Loeuw, Joj i Yuasa, Paul Mefano,
Dimiter Christoff, Jacques
Charpentier ve Daan Mannocke ile
ihtisas yaptı. Besteleri arasında i ki
senfoni, bale m üzikleri, dört
konçerto, orkestra için dört
rapsodi, birçok oda müziği, film
müzikleri, elektro-akustik müzikler
ve şarkılar bulunmaktadır. Film
müzikleriyle yedi birincilik, dokuz da
ikincilik ödülü aldı. Eserleri ülkesinin
dışında ABD, Fransa, Hollanda,
ltalya, Güney Kore, Polonya,
Almanya, I ngiltere, Belçika,
Bulgaristan, Macaristan, Meksika'da
yorumlandı. 1 995 ve 1 997'de Fransız
Kültür Bakanl ığı ve Fransız
Radyosu'ndan beste siparişleri aldı.

Dünya Müzik Günleri uluslararası
j ürisi tarafından seçilen eserleri
New Port Festivali (ABD) ile Yeni
Müzikler Festivali'nde (Marsilya);
dört oda müziği de 1 998'de Reydale
Festivali (Ingiltere) i le Sofya ve
Patras'da yapılan Balkan
Forum'larında seslendirildi.
Yurtdışında en çok tanınan Arnavut
besteci olan Aleksander Peci,
kurucusu olduğu Arnavutluk Yeni
Müzik Birl iği'nin 1 993'den beri
başkanl ığını yapmaktadı r. 1 997'de
kendi Yeni Müzik Topluluğu
Spectrum'u kuran besteci, Tiran
Sanatlar Akademisi'nde
kompozisyon ve orkestrasyon dersi
vermektedir.
Peci'nin bu programda yeralan Üç
Dans'ı, doğduğu bölge olan Güney
Arnavutluk'un halk müziği
temalarından alınmıştır. 1 . Dans ağır
tempoda tipik bir Balkan ezgisidir;
kemanın lirik anlatımına sahne
olduktan sonra birden hızlanarak
oyun havasına dönüşür . . . 2. Dans
duygulu bir melodiyle yine ağırca
tempoda başlar ve hüzünlü sona
erer . . . 3. Dans virtüoz bir müzikle
yansıtılır. Kemanın canlı girişinden
sonra, nefis bir balad anlatımı da
gerçekleşir. Hızlı-ağır tempo
değişiklikleri ile lirik ve canlı
kontrastlarıyla virtüoz biçimde sona
erer. (Süre 6')

Sarasate: Airs Bohemiens Op.20
Silik bir bando şefinin oğlu olarak
Ispanya'nın Pamplona kentinde doğan
Pablo Martin Meliton de Sarasate y
Navascuez beş yaşında keman
çalmaya başlamış, ancak ailenin
fakirliği nedeniyle eve, sandal ayakkabı
yapımıyla yardım etmiş, sekiz yaşında
La Coruna'da halk önünde ilk kez
çalmıştı. Böylece bir burs kazanmış,
iki yıl sonra da Kraliçe lsabella'nın
huzurundaki olağanüstü konseri
sonunda kendisine "gerçek" bir
Stradivarius keman hediye edilmişti.
Kraliçenin ve Navarra hükümetinin
yardım ile oniki yaşında öğrenimini
sürdürmek için Paris' e gönderilmiş,
daha yarı yolda annesi kolera
salgınında ölünce, çocuğun tüm
ümitleri yıkılır gibi olmuş, ancak
zengin bir lspanyolun Paris'e

götürdüğü Pablo de Sarasate
öğretmeni, Paganini'nin iki-üç
öğrencisinden biri olan Delphin
Allard'a ( 1 8 1 5-88) teslim edilmişti.
Bir yıl sonra ilk yarışmasını kazanan
onüç yaşındaki çocuk, konservatuvar
yönetimince bir aile gibi korunmuş,
yeteneğinin kurbanı olmaması, çoğu
harika çocuk gibi kötü bir gelecekle
karşılaşmaması için gözetim altında
tutulmuştur. Bu durum ancak 1 867'ye
kadar sürmüş, ortadan kaybolan
Sarasate'nin izi ancak Amerika'da
bulunabilmiştir: 23 Yaşındaki kemancı
Amerika'da Ikinci Paganini olarak
selamlanmakta, zafer üstüne zafer
kazanmaktaydı. 1 870'de Avrupa'ya
döndüğü zaman ünü kendisinden
önce oradaydı . . .
Paganini'nin pek az parçasını çalan, o
zamanki zevke uygun tatlı, gösterişli,
parfüm kokan salon parçalarını
olağanüstü tekniği ile süsleyerek
sunan, çağa uygun opera parafrazları
ve fantezilerini seslendiren Sarasate
bu arada kendi parçalarını da
besteliyordu. Tüm dünyada efsanevi
bir ün kazanan Sarasate için Bruch,
Saint-Saens, Lalo, Wieniawski,
Dvorak gibi birçok besteci eser
yazmış; onun müzik anlayışının
gelişmesine de yardım etmiş, pekçok
eserin ilk yorumunu o
gerçekleştirmişti. Tınısının tatlılığı ve
saflığı, renkli vibratoları, yayda sürtme
sesi duyurmayan harika bir sağ eli,
özellikle tiz seslerdeki mükemmel
entonasyonu, hiç gayret sarfetmeden
çalıyermuş duygusunu veren olağanüstü
tekniği ile şeçkinleşen Sarasate çalgısı
için folklorik kaynaklı birçok eser de
yazmış ve bunları -ölümünden sonra
Paris ve Madrid Konservatuvarları'na
kalan- biri 1 724, diğeri 1 7 1 3 yapımı
"Boissier" adlı Stradivarius kemanı ile
yorumlayarak, besteci olarak da
müzik tarihine geçmiştir.
Freischütz, Don Giovanni, Talihin
Kudreti, Martha ve en ünlüsü
Carmen operası üzerine 1 883'de
yazdığı fanteziler yanında, genellikle
lspanyol halk müziğinin
düzenlemelerini yapan, ama bunlara
çok ustaca şekil veren Sarasate 1 876
Viyana konserleriyle sansasyon
yarattı; eleştirmenler Mendelssohn'un
konçertosunun hiç bu kadar parlak ve
zarif çalındığını duymadıklarını
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yazıyordu. Ancak Sarasate Bach,
Mozart ve Beethoven'de -ciddi
çalışmasına karşın- aynı başarıyı elde
edemedi. Onun asıl başarısı
günümüze de ulaşan besteleriyle oldu:
Kendine ithaf edilen Saint-Saens'in -üç
keman konçertosundan başka- Rondo
Capriccioso ve Lalo'nun lspanyol
Senfonisi yorumları dışında, l 878'de
Leipzig'de Airs Bohemiens (Bohem
Havaları) adıyla ve Ispanyolca Aires
Gitanos başlıgıyla yayınlanan eseri çok
sevildi. Sarasate daha çok orta
Avrupa'da tanındıgı için de bu eseri
Almanca Zigeunerweisen (Çigan
Havaları) adıyla dünyayı fethetti.
Onun diger eserleri arasında bugüne
kalan Op.2 1 -22-23-26 lspanyol
Dansları ( 1 878-82), Op.24 Caprice
Basque ( 1 88 1 ), Op.43 Introduction et
Tarantelle ( 1 899), Op.3 3 Navarra
( 1 889), Op.42 Miramar "Zortzico"
( 1 899) arasında, hiçbiri -Op.25
Carmen Fantezisi dışında- Op.20
No. l Zigeunerweisen kadar meşhur
olamadı . . .
Sarasate'nin, Lalo'nun lspanyol
Senfonisi'nden dört yıl sonra,
1 878'de yazdıgı Çigan Havaları
keman ve orkestra için bestelenmiş
olmasına karşın, gitar (Nicola Hall),
trompet (Sergei Nakarjakow) gibi
çalgılara uygulanmış, hatta ünlü
besteci George Enesco solo piyano
için düzenlemiştir. Tutku ve
ihtirastan çılgın bir anlatıma kadar
uzanan Çigan Havaları biri agır, digeri
hızlı iki bölmeden oluşur. Uzun süre
bir halk ezgisi sanılan agır bölmenin
sonradan Macar besteci Elemık
Szentirmay'a ait oldugu öne
sürülmüştür. Agır girişin 4/4'1ük
ölçüde, çardaş stilinin agır (Lassu)
temposunda başlayan özlem yüklü ilk
temasını keman zarif arpejlerle, tiz
süslemelerle örer. Çift seslerle
sunulan ikinci tema lirik karakterde
ve ünlü çardaşları anımsatan
havadadır. Üçüncü tema ise 2/4'1ük
ölçüde, melankolik bir şarkıdır.
Oldukça uzun süren agır bölümde,
tema aralarında keman tiz sesli
ekolar, armonik sesler, pizzicato'lar,
arabeskler ve her cins virtüoz
efektlerle etkili olur. 2/4'1ük ölçüdeki
hızlı bölme ise önce aldatıcı bir
tavırda başlar, sonra çılgın
kadanslarla ikinci ve üçüncü motifler

sergilenirken armonik seslerin
kullanımı ve pizzicato'larla da ilgi
çeker. Eser uçar gibi bir hızda doruga
ulaşarak sona erer. (Süre 8')
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BAYEZ i D B AJAZET

•

(Opera 3 Perde - ltalyanca Opera i n 3 Acts i n l talian)
OSMANLI
BANKASI

Katkıları için OSMANLI BANKASI A . Ş. ye tejekkiir ederiz.
\Ve ıvould !ike to thank OSMANLI BANKASI A.Ş. for sponsoring this performanre.

Müzik Music: ANTONIO V/VALDI ( 1 6 78- 1 74 1 )
Libretto: AGOSTINO PIOVENE
Orkestra Şefi: FABIO BIONDI, conducwr
Yönetmen, dekor ve giysi tasarımı: PIER-LUIGI PIZZI,
d irector, serting and costume designer

Işık tasarımı ve gerçekleştirme: LUIGI SACCOMANDI, lighting and realisation
Orkestra: ENSEMBLE EUROPA GALANTE, orchesrra
Danışman ve koordinatör Advisor and coordi nawr:
LEYLA GENCER, devlet sanatçısı state arrist
Pier-Luigi Pizzi'nin asistanları Assisranrs to the d i recwr:
Sahne ve dekor: MASSIMO GASPAR ON, stage and sm
Giysi: GIOVANNA BUZZI, costumes
Repetitör: SERGEl GAVRILOV, repetiteur
Timurlenk (mezzo-soprano): DANI ELA BARCELLONA, Tamerlano (mezzo-soprano)
Bayezid (bas): ROBERTO SCALTRITI, Bajazet (bass)
lrene (mezzo-soprano): MANUELA CUSTER, I rene ( mezzo-soprano)
Androniko (kontrtenor): ROBERT EXPERT, Andronico (counrertenor)
Asteria (mezzosoprano): ENKELEJ DA SHKOSA, Asteria (mezzosoprano)
ldaspe (soprano): ANNAMARIA deii'OSTE, Jdaspe (soprano)
Bayezit Operası Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin yeni bir yapımıdır.
Dekor Rubechini (Fioransa), giysiler Tirelli Costumi (Roma), perukalar
Mario Audello (Torino) ve ayakkabılar Pompei (Roma) tarafından saglanmıştır.
Bajazet is a new production by the International İ stanbul Music Festival.
Serting by Rubechini, Florence, costumes by Tirell i Cosrum i , Rome, w igs by
Mario Audello, Turin and footwear by Pompei, Rome.

l l, ı

30 Hagia Ei ren i Museum, 7 . 30 pm

İJbirliğinden dolayı İTALYAN KÜLTÜR MERKEZi, İstanbul'a ıqekkiir ederiz.
\Ve ıvould /ike to thank ISTITUTO ITALIANO Ol CULTURA, Istanbul for their rol!t�boration.

FABIO BlON D I
• Palermo'da dogan Fabio Biondi
önce Salvatore C icero, sonra da
Roma'da Mauro Loguercio'yla
keman egitimi gördü. 1 2 yaşında
RAl Senfoni Orkestrası'yla verdigi
başarılı konserle uluslararası
kariyerine başlad ı. Barok müziğin
öncü bestecilerini keşfetmesi, genç
yaşında müzik ufkunu genişletmesini
ve kariyerinde yeni adımlar atmasını
sağladı. 1 6 yaşında Viyana
Musikverein'da barok keman ve
barok tarzı arşeyle Bach'ın
eserlerin i o çağın tekniğiyle
seslendirdi. O dönemden beri La
Capella Real, Musica Antiqua, La
C hapelle Royale ve Les M usiciens
du Louvre gibi ünlü barok
topluluklarla çalıştı. Europa Galante
Topluluğu'nu 1 989'da kurdu. Fabio
Biond i'nin hem uluslararası
repertuara, hem de tanınmayan
bestecileri yen iden keşfetmeye
yönel ik müzikal gel işimi 300 yıllık
müziği içermektedir. Bu gelişim,
Vivaldi'nin Dört Mevsim\
Corei li'nin Konçerto Grosso'ları,
Haendel'in operaları ve A.
Scarlatti'nin oratoryalarından
Schubert ve Schumann'ın
sonatiarına kadar geniş bir yelpazeyi
kapsayan kayıtlarında da görülür.
Ayrıca Veracini, Vivaldi, Locatelli ve
Tartin i gibi 1 7. yüzyıl ltalyan keman
repertuarının da kayıtlarını
gerçekleştiren Fabio Biondi bugün,
sürekli araştırınayı bir stile
dönüştürmüştür; ancak bu stil
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dogmatik şartlanmadan uzak, özgün
dilin araştırılmasıyla i lgi lidir. Bu
yaklaşım onun solist ve şef olarak
Accademia di Santa Cecilia (Roma),
Rotterdam Oda Orkestrası, Nice
Operası, Granada Orkestrası gibi
toplul uklarla işbirligi yapmasını
saglamıştır. Biondi, piyano, klavsen,
piyano-forte ikilisi veya solist olarak
sürekli La Cite de la Musique
(Paris), Hogi Hall (Tokyo), Madrid
Ulusal Salonu ve Wigmore Hall gibi
önemli konser salonlarında
müzikseverlerin karşısına
çıkmaktadır.
• Born in Palermo, Fabio Biondi

studied violin fi rst wich Salvarore
Cicero and later with Mauro Loguercio
in Rome. His i nternational career goc
off ro an impressive start at the age of
1 2 when he gave his fi rst concerc with
che RAl Symphony Orchescra. Sti li in
his youth, he d iscovered the pioneers
of baroque music, expanding his
musical visian and giving d i rectian

ro

his career. At 1 6, he performed Bach
at the Vienna Musikverein, using a
baroque violin and bow with baroque
technique. He has since then worked
with many famous ensembles,
including La Capella Real, Musica
Antiqua, La Chapelle Rayale and Les
Musiciens du Louvre. In I 989, he
founded the Ensemble E u ropa
Galante. His musical development,
oriented rowards both a universal
reperroire and rediscovering unknown

piano, harpsichord and pianoforte or as
soloist, he regularly performs i n most
prescigious hal i s such as La Cite de la
Musique i n Paris, Hogi Hall i n Tokyo,
Audirorium Nacional de Madrid and
Wigmore Hall in London.

PIER-LU I G I PIZZI
• Yönetmen, sahne ve giysi
tasarımcısı Pier-Luigi Pizzi, mimarlık
egitimi gördügü Milano'da dogdu. 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, Pesaro
Rossini Opera Festivali'nde
(Tancredi, Musa Mısır'da, Le Comte
Ory, ll. Mehmet, Bianca e Faliero,
Otello) Fransa'da Aix-en Provence
(Semiramis, Hippolyte ve Aricie,
Castor ve Pollux) ve Nice (Guillaume
Teli), Monte-Cario Operası'nda (La
Traviata, Cezayir'de Bir !talyan Kızı,
Carmen); Paris'te Palais Garnier
(Aiceste), Chatelet Tiyatrosu
(Orlando Furioso, Macbeth, Rinaldo,
Kovançina) ve Bastille Operası (Les
Troyens, Samson ve Dalila) ve
Versailles Barok Müzik Festivali
(Armide) ile ABD'nin önemli
operalarında birçok eser sahneye
koydu.

composers, encompasses three
centuries of music. So does his

• Director, stage and coscume

d iscography, which i ncludes the Four

designer Pier-Luigi Pizzi was born i n

Seasons, Corelli's Concerci Grossi,

M i lan and studied architecture i n the

Schuberc and Schumann sonacas,

same city. He received his first

Handel's operatic works and A.

theatrical experience from Giorgio

Scarlatti orarorios. He has also

Strehler and Giorgio de Lullo. He

recorded the l talian violin repertoire of

made his debut as stage designer i n

che 1 8th century with works by

1 95 1 a n d then a s di rectOr i n 1 97 7 . H e

Verac i n i , Vivaldi , Locatelli and

has p u t on over 300 produccions i n

Tarc i n i . Fabio Biondi roday i nearnares

major opera houses a l l over the world,

perpetual research into style in the

including Teatro La Fenice (Parsifal, La

quest for original language free of

Traviata) i n Venice, Teacro alla Scala i n

dogmatic cond i tioning. This approach

Milan, San Carlo i n Naples, Florence,

!ed him to collaborace as soloist and

Rome, Palermo, Rossini Opera Festival

conducror with orchestras ! i ke che

(Tancred i , Mose ' i n Egitto, Le Comte

Accademia Santa Cecilia i n Rome, the

Ory, Maemetro I I , Bianca e Faliero,

Chamber ürehescra of Rotterdam, the

Otello) in Pesaro, Aix-en-Provence

Opera de Nice and the ürehescra

(Semiramide, Hippolyce et Aricie,

Ci udad de Granada. I n duo with

Casror et Pollux) and Nice (Guillaume

Teli ) , Monte-Cario Opera (La Traviata,
L ' lcaliana i n Algeri , Carmen); in Paris
at the Palais Garnier ( Alcesce), Theacre
du Chatelet (Orlando Furioso,
Macbeth, R i naldo, La
Khovanchtchina), Opera de Paris
Basrille (Les Troyens, Samson et
Dali la) and Versailles Baroque Music
Festival (Armide), as well as in the
USA.

ENSEMBLE EU ROPA GALANTE
• 1 989'da şef Fabio Biondi
tarafından kurulan Europa Galante
Toplulugu, ltalya'da Barok müzigin
yeniden doguşunun bir simgesi olarak
kısa zamanda uluslararası üne
kavuştu. Yaptıkları ilk CD kaydıyla
birlikte, müzige devrimci yaklaşımı,
ltalyan müzigini serbest ve tutkulu
çalışıyla bütün dünyadaki
müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Topluluğun CD'Ieri Charles Cross
Akademisi, Antonio Vivaldi Kayıtları
Uluslararası Ödülü, Diapason d'Or
Ödülü, RTL Ödülü, Plakseverler
Büyük Ödülü gibi birçok ödül aldı.
Vivaldi'nin Dört Mevsim'inin
yorumuyla büyük sansasyon yarattı ve
1 996'da Vivaldi'nin konçertolarının
kaydı altı ay boyunca tüm Fransız
müzik listelerinde birinci oldu. Europa
Galante Toplulugu Saint Den is,
Beaune, San Sebastian, Costa Yerde
ve A. Scarlatti'nin La Maddalena
Oratoryosu'nu ilk kez seslendirdiği
Ambronay gibi birçok uluslararası
müzik şenligine katılmasının yanısıra
Monte Carlo'da Printemps des Arts,
Paris'te Theatre des Champs-Eylsees
ve Theatre de la Ville, Londra'da
Wigmore Hall, Amsterdam'da
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versiyonlarında yer aldı. 1 998'de
Lucrezia Borgia (Orsini) ile La Scala
Operası, Cezayir'de ltalyan Kızı
(lsabella) ile Verona Filarmonico ve
Riccardo Chailly yönetimindeki
Amsterdam Concertgebouw
Orkestrası'nın eşliğinde ll Tabarro ile
Concertgebouw'daki ilk
performanslarını gerçekleştirdi.
1 999'da Roma'da Sevil Berberi ve
Münih'te orkestra eşliğinde Petit
Messe Solennelle'de yer aldı.
• Daniela Barcellona was born in

Trieste where she studied with
Alessandro Vitiello. In 1 993 she was

Concertgebouw ve Berlin Filarmoni
gibi Avrupa'nın en önemli
salonlarında konserler vermekte,
Hollanda, Japonya, i srail ve Ispanya'ya
turneler yapmaktadır. Mart 1 998'de
ilk kez ABD'ye giden topluluk
Washington'da ünlü Kongre
Kütüphanesi'nde konser verdi.
Topluluğun repertuarında Vivaldi,
Locatelli, Corelli, Geminiani gibi 1 8.
yüzyıl çalgı müziği, Haendel'in vokal
eserleri (Poro ve Adriana), Vivaldi
(Timurlenk), A. Scarlatti'nin
oratoryoları (Maddalena, Humanita et
Lucifero, Caino), Tartini ve Dario
Castelio'nun sonadarıyla
Boccherini'nin üçlüleri ve beşlileri
bulunmaktadır.

as Printemps des Ares in Monte Carlo,

the winner of the A. Belli (Spoleto) and

Theiltre des Champs-Elysees and

the Vi nas ( Barcelona) competitions. In

Theiltre de la Vi lle in Paris, Wigmore

1 994 she won the Iris Adami

Hall in London, Concerrgebouw i n

Corradetti and in 1 995 the Luciano

Amsterdam and Berlin Phi lharmonie.

Pavarotti I nternational Voice

Europa Galante tours regularly in

Compet ition of Philadelphia. She has

Holland, ]apan, Israel and Spain. In

appeared at the most prestigious opera

1 998 they made their American debur,

houses of Europe in Carmen, Madame

performing in rhe Library of Congress

Butterfly, La Bella Verita, La Pari sina,

in Washington. The repertoire of the

Werther, Die Zauberflöte, Ricc iardo e

E u ropa Galanre i ncludes the main

Zoraide, Cenerenrola, Barbiere di

instrumenral works of the 1 8th century

Siviglia and La Fiamma. In concert, she

(Vivaldi , Locatelli, Corell i , Gemi niani)

sang in Transitus Animae of Perosi at

the vocal works of Handel (Poro and

the Wexford Festival and in Petice

Ariadna) and Vivaldi (Tamerlano), A .

Messe Solennelle (original and

Scarlatti's oratorios (Maddalena,

orchestral versions). In 1 998 she made

Humanidi et Lucifero, Caino), Tartini's

her debut at La Scala Theatre in

and Dario Castello's sonatas and the

Lucrezia Borgia (Orsini), at the

Boccherini trios and quintets.
Fabio Biondi, the ensemble E uropa
Galante has quickly achieved
international fame, becoming a symbol
of the rebirth of baroque music in Italy.
Since i ts fı rst recording, Europa
Galante has commanded a world
audience with i ts revolutionary
approach and free and i mpassioned
playing of !tali an m us i c . The i r
recordings have won prestigious awards
such as the Academie Chales Cross,
Premio I nternazionale del Disco
Antonio Vivaldi, Diapason d'Or of the
Year, Prix RTL and Grand Prix du
Discophile. Their interpretation of
Vivaldi's The Four Seasons created a
sensatian and their record ing of
Vivaldi's Concerti in 1 996 has achieved
the rare distinction of remai ning six
months in the overall French musical
chart.The ensemble performs i n
important European concert halis such

Filarmonico of Verona in Italiana in
Algeri ( lsabella) and at the

• Founded i n 1 989 by i ts conductor

DANIELA BARCELLONA
Daniela Barcellona, Alessandro
Vitiello'yla müzik eğitimi gördüğü
Trieste'de doğdu. 1 993'de 47.
Spoleto A. Belli Yarışması ile
Barcelona'daki Vinas Yarışması'nı,
1 994'de Iris Adami Corradetti ve
1 995'de de 5. Philadelphia Luciano
Pavarotti Uluslararası Şan
Yarışması'nı kazandı. Avrupa'nın en
önemli opera evlerinde Carmen,
Madame Butterfly, La Bella Verita
(Piccini), La Parisina (Donizetti),
Werther, Sihirli Flüt, Ricciardo e
Zoraide, Cenerentola, Sevil Berberi
ve La Fiamma (Respighi) operalarında
söyledi. Barcellona konser
programları dahilinde Wexford
Festivali'nde Transitus Animae
(Perosi)'nin yanısıra Petite Messe
Solennelle'in özgün ve orkestra
•

Concertgebouw of Amsterdam in Il
Tabarro conducted by Riccardo Chailly.
I n 1 999 she returned

to

Rom e for

Barbiere di Siviglia and went to
Munich for Petice Messe Solennelle
with orchestra.
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ROBERTO SCALTRITI

P avarort i . Si nce ı 988 h e has studied at

Bologna'daki G.B. Martin
Konservatuvarı'nda Leone Magiera ve
Paolo Molinari'yle egitim gören
Roberto Scaltriti, 1 6 yaşında
Philadelphia Opera Toplulugu
Luciano Pavarotti Uluslararası Şan
Yarışması'nı kazandı ( 1 985) ve ertesi
yıl da Pavarotti'yle birlikte La
Boheme'de ilk kez sahneye çıktı.
1 988'den itibaren Fiesole'de
(Fioransa) Mozart Semineri'nde
Claudio Desdari'yle egitimini
sürdürdü. Hızla gelişen uluslararası
kariyeri, geniş bir opera repertuarına
sahip olmasını ve Hamburg,
Amsterdam (Harnoncourt), La Scala
(Muti), Chicago, Viyana, Zürih,
Napoli, Nice, Paris Champs-Eiysees,
Aix-en-Provence (Brock/Abbado),
Floransa (Ronconi/jacobs) gibi ünlü
opera evlerinde sahneye çıkmasını
sagladı. Glyndebourne Opera Festivali
(Don Giovanni), Uluslararası Barok
Müzik Festivali (Haendei-Rinaldo) ve
1 998 Sydney Festivali'ne (Haendei
Admeto) katıldı. Rousset ve Les
Talens Lyrique'le en son doldurdugu
Mozart, Haydn, Cimarosa ve
Salieri'nin konser aryalarını içeren
CD, 1 998 Diapason d'Or Ödülü'nü
aldı.

(Fiorence) with Claudio Desderi. H i s

the Mozart Semi nary in Fiesole
•

• Roberto Scaltriti studied at the G . B .

Martin Conservatoire i n Bologna with
Leone Magiera and Paolo Moli nari . In

ı 98 5 , at the age of ı 6, he won the
Opera Company of Phi ladelphia
Luciano Pavarotti International Voice
Competition. He made his debut in

ı 986 i n La Boheme w ith Luciano

international career, that developed
rapidly at an early age, has allowed him
to perform with a large operatic
repertoire in such opera houses as
Hamburg, Amsterdam (Harnoncourt),
La Scala (Muti), Chicago, Vienna,

Zurich, Naples, Nice, Paris Champs
Eiysees, Aix-en-Provence
(Brook/ Abbado) and Florence
(Ronconi/Jacobs). He also appeared at
the Glyndebourne Opera Festival (Don
Giovanni), the Festival International de
Musique Baroque (Handel-Rinaldo)

German Lied and on Mozartian vocality

and at the 1 998 Sydney Festival

with I . Seefried. I n 1 98 5 , she made her

(Handel-Admeto). His recem recital

debur as Enrico in Rossin i 's E lisabetta

C D of concert arias by Mozart, Haydn,

Regina d ' I nghilterra at the Teatro

Cimarosa and Salieri recorded with

Regio di Torino. Starting i n 1987, she

Rousset and Les Talens Lyrique has

appeared as soloist for two years at the

won the 1 998 Diapason d'Or award.

Lucerne Opera, performing in operas by
Mozart, Verdi, Donizetti and

MANUELA CUSTER
Terine'daki Verdi
Konservatuvarı'ndan mezun olan
Manuela Custer, E. Battaglia'yla
Alman Liedleri ve 1. Seefried ile de
Mozart yorumu üzerine ihtisas yaptı.
1 985'de Torino Operası'nda
Ressini'nin Ingiltere Kraliçesi
Elizabeth'deki Enrico rolüyle ilk kez
sahneye çıktı. 1 987'den itibaren iki yıl
süreyle lucern Operası'nda solist
olarak Mozart, Verdi, Donizetti,
Monteverdi'nin operalarında rol aldı.
1 989-92 arasında Milane'da C.
Castellani'yle çalıştı ve Torino, Roma,
Verona ve Trieste operalarında
sahneye çıktı. 1 992'de K. Ricciarelli
Akademisi'ne katıldı ve solistlik
kariyerini sürdürdü. 25. Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali'nde
sahnelenen Bertoni'nin Orfeo
operasında, aniden rahatsızianan
Martine Dupuy'nin yerine Orfeo
rolünü büyük başarıyla seslendirdi.
Opera çalışmalarının yanısıra
resitaller veren, oratoryo ve senfonik
eseriere solist olarak katılan
Custer'in repertuarında madrigaller,
oda müzigi ve çagdaş bestecilerin
eserleri bulunmaktadır.
•

• Manuela Custer graduated from the

Verdi Conservatoire in Turin and later
she worked with E. Battaglia on

Monteverdi . Between 1 989 and 1 992,
she worked with C . Casteliani i n M i lan
and performed i n opera houses i n
Turin, Rome, Verona a n d Trieste. I n

1 992, she joined the K. Ricciarelli
Academy white continuing her soloistic
career. She performed with great
success the role of Orfeo in Bertoni 's
Orfeo, replacing the suddenly
indisposed Martine Dupuy. Manuela
Custer, apart from her operatic works,
gives recitals and performs in orarorios
and symphonic concerts. Her repertoire
also includes madrigals and chamber
music as well as works by
contemporary composers.

ROBERT EXPERT
Biyoloji ögretmeni olan Robert
Expert, 1 99 1 'de Christiane Castelli ve
Monique Cohen'in ögrencisi oldugu
Bordeaux Bölgesi Ulusal
Konservatuarı şan ve lirik sanatlar
altın madalyasını kazandıktan sonra
kendini tümüyle şana adadı. Versailles
Opera Stüdyosu'nda Rene Jacobs'la
egitim gördü; V. Rozsa, G. Lesne, M.
lsepp, G. Souzay, K. Moll ve R.
Lifschitz'in master kurslarına katıldı.
1 993'de Beatrice Cramoix ile egitim
gördügü Paris Konservatuvarı Barok
Müzik Birincilik Ödülü'nü aldı.
1 99 1 'de Fransa Vakfı Ödülü'nü
kazanan Expert, Clermont-Ferrand

•
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Oratoryo ve Uluslararası Lied
Yarışması Büyük Ödülü ve France
Telecom Çagdaş Müzik Ödülü'nü
( 1 993) aldı. Sanatçı ayrıca halen
egitimini sürdürdügü Paris Yüksek
Müzik Konservatuarı'nda 1 995 Şan
Birincilik Ödülü ve aynı yıl La Scala'da
yapılan As.Li.Co.Yarışması'nda ( 1 995)
Birincilik Ödülü'nü de aldı.
• A biology teacher, Robert Expert has
devoted himself full time to the art of
singing since ı 99 ı after winning the
gold meda! for Singing and Lyrical Art
at the Bordeaux CNR where he was
Christiane Castelli and Monique Cohen's
pupil. Thereafter he studied at the
Versailles Opera Studio with Rene
Jacobs and cook master-dasses with Vera
Rozsa, G. Lesne, M. Isepp, G. Souzay,
K. Moll and R. Lifschitz. He received
the fırst prize for Baroque Music at the
Paris Conservatoire in ı 993 while
studying with Beatrice Cramoix. Elected
as Laureate to the Foundation de France
in ı 99 ı , he also won the Grand Prize at
the International Oratorio and Lied
Competition in Clermont-Ferrand and
the Contemporary Music Prize from
France-Telecom ( ı 993). In ı 995 he won
the fırst prize in singing from the
Conservatoire National Superior de
Musique in Paris where he is stili
perfecting his art. The same year, he
became Laureate with special distinction
at the 47th competition of As.Li.Co. at
Teatro alla Scala ofMilan.

E N KELAJ DA SHKOSA
1 969'da Tiran'da dogan Enkelajda
Shkosa, aynı kentteki Müzik
Okulu'nda egitim gördü ve pekiyi
•

dereceyle mezun oldu. 1 8 yaşında
Tiran'daki master kursları giriş
sınavını kazandı. Pergelesi'nin Stabat
Mater'iyle ilk kez Strasburg'da
sahneye çıktı. Eğitimini daha sonra
ltalya'da sürdürdü ve 1 995'de
Milane'daki Müzik Okulu'ndan mezun
oldu. Aynı yıl, Istanbul'da yapılan
Leyla Gencer Uluslararası Şan
Yarışması'nda birinci oldu. San Carlo
(Napoli), Rossini Opera Festivali
(Pesaro), Teatro Regio (Torino),
Grand Theatre de Tours, Covent
Garden (Londra), La Scala (Milano)
gibi operalarda sahneye çıktı; Rossini
ve Verdi'nin önemli operalarının
yanısıra Denizetti'nin 200. yılı
nedeniyle Roma'da sahnelenen
Cantata Teresa Gianfaldoni'de ve
Bergama'da Gelmetti yönetiminde
Requiem'de yer aldı. Sir Colin Davis,
Juri Abranovich, Jan Latham-Konig,
Daniel Gatti ve Evelino Pide'nun
yönettigi Paris Orkestrası, Londra
Senfoni, La Scala Orkestrası, Roma
Opera Orkestrası konserlerine solist
olarak katıldı.
• Born i n Tirana in ı 969, E nkelajda
Shkosa studied at her hometown's
School of Music, and graduated w ith
honours; she also won, at eighteen, the
Competition for admission to the
master-dasses of Ares in Tirana. She
made her debut in Strasbourg in
Pergolesi's Stabat Mater. She later
studied in ltaly, where she graduated
from Milan's School of Music in 1 995
and won the fırst prize at the "Leyla
Gencer International Vocal
Competition" in İ stanbul. She made
her debut in the main ltalian and

foreign opera houses, such as San Carlo
( Naples), Rossini Opera Festival
( Pesaro), Teatro Regio (Turin), Grand
Thearre de Tours, Covenc Garden
(London), La Scala (Mi lan) in operas by
Verdi and Rossini. She performed in
Camata Teresa Gianfaldoni in the
Donizetti Bicentenary in Rome, as well
as in the Requiem under M. Gelmetti
in Bergamo. She has also appeared with
the most important symphonic
orchestras, such as the ürehestre de
Paris, London Symphony, La Scala
ürehescra and Rome Opera Ürehescra
under the directian of Sir Co lin Davis,
J uri Ahronovich, Jan Latham-Konig,
Daniele Gatti and Evelino Pido.

ANNAMARIA deii'OSTE
Udine'de dogan Annamaria
deii'Oste egitimine aynı yerdeki
J. T omadini Konservatuvarı'nda
başladı ve Parma'daki Arrigo Boito
Konservatuvarı'nda Jenny Anvelt'le
devam etti. Nuoro'da Renata
Scotto'yla master derecesini aldı.
Profesyonel kariyerine Mozart'ın
Bastiano e Bastiana ve daha sonra da
Paisiello'nun Cantanta Comica
eserleriyle başladı. 1 996'da
Avusturya'daki Uluslararası Ferrucio
Tagliavini Yarışması'nı kazandı. Bu
başarısının ardından La Scala
Operası'nda, Pier-Luigi Pizzi'nin
yönettiği Gluck'un Armide'sinde
Corifea rolünü canlandırdı, Graham
Vick'in yönettigi Luciano Berio'nun
Outis operasının dünya prömiyerinde
rol aldı. Parma'da Teatro Regio'da
sahnelenen Saraydan Kız Kaçırma'da
Konstanze ve Bolanya'da Teatro
Comunale'de Don Pasquale'de
Norina rollerini canlandırdı; Roma'da
Accademia Nazionale di Santa
Cecilia'yla, Carmina Burana'da ve
Parma'da Ressini'nin Cezayir'de Bir
ltalyan Kızı'nda rol aldı.
•

• Born in Udine, Anna Maria
dell'Oste began to study singing in her
native town at the J. Tornadini
Conservatoire and graduated from the
Arrigo Boito Conservatoire ( Parma)
where she worked w ith Jenny Anvelt.
She attended master-dasses with
Renata Scotto in Nuoto. She made her
professional debut in Parma as the
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procagonisr of Mozarr's Basriana e
Basriana and larer wirh Paisiello's
Canrama Comica. I n April 1 996 she
won rhe fırsr prize ar rhe Ferruccio
Tagliavini lnrernarional Comperirion
in Deurschlansberg, Ausrria. She rhen
sang ar La Scala as Corifea in Gluck's
Arın ide direcred by Pier Luigi Pizzi,
and in rhe world premiere of Luciano

öldürme planı başarısızlıkla sonuçlanır
ve öfkeli imparator Asteria ile
evlenip, babası Bayezid'i öldürecegine
yemin eder. Daha sonra sakinleşen
lmparator, Androniko'ya önceki
teklifini yineler. Ama Asteria'ya olan
aşkından vazgeçmeyen Androniko
bunu reddeder. Yeniden öfkelenen
Timurlenk intikam almak için yemin
eder.
Artık bir köle olan Asteria, bir ziyafet
sırasında Timurlenk'i zehirlerneye
çalışır ancak lrene buna engel olur.
Asteria'nın yakalanıp mahkum
edilmesi Bayezid'i intihara sürükler;
böylece Timurlenk'in gücünden de
kurtulmuş olacaktır. Sultan ölüm
döşegindeki uzun monologunda
tanrıçalardan intikamını almalarını
ister. Bayezid'in ölümü lmparator
Timurlenk'i çok etkiler ve Asteria ile
Androniko'yu bagışiayıp l rene ile
evlenıneye karar verir. Ve opera fınal
müzigiyle sona erer.

Berio's Ouris direcred by Graham Vick.
She sang Konsranze i n Die Enrführung

• Tamerlano, emperor of rhe Tarrars,

aus dem Serail, in Carm ina Burana ar

has defeared and raken prisoner rhe

rhe Accademia Nazionale di Sanra

Turkish Sulran Bajazer. Alrhough

Cecilia in Rome and in Rossini's

berrorhed ro Irene, princess of

L'l raliana in Algeri in Parma. She was

Trabizond, he falls in love wirh Asreria,

also heard ar rhe Tearro Comunale as

Bajazer's daughrer who loves and is

Narina in Don Pasquale.

loved by Andronico, a Greek general
and ally of Bajazer. The all-powerful

SINOPSIS SYNOPSIS

em peror asks Andronico ro plead his

Tatar Imparatoru Timurlenk,
Osmanlı Sultanı Bayezid'i yenmiş ve
esir almıştır. lmparator Trabzonlu
Prenses lrene ile nişanlı olmasına
karşın, düşmanı Bayezid'in kızı
Asteria'ya aşık olur. Asteria ise
babasının müttefıki olan Bizans
generali Androniko'yla büyük bir aşk
yaşamaktadır. Güçlü lmparator
Timurlenk Androniko'ya, Asteria ile
olan ilişkisini bitirmesi karşılıgında
lrene'yi ona vermeyi ve Bizans'ı eski
gücüne kavuşturmayı teklif eder.
lmparator aynı zamanda yenilgisi
nedeniyle ölümden başka bir şeyi
düşünmeyen Bayezid'i de serbest
bırakacagını söyler. Asteria
Androniko'nun anlattıkları karşısında
şok olmasına ragmen, Bayezid'i de
dehşete düşürerek Timurlenk'in
aşkına karşılık verir. Gerçekte
Asteria, imparatorun yakınında olup
onu oldürmeyi planlamaktadır. Ancak

rerurn rhe hand of Irene and rhe

•

cause wirh Asreria, promising h i m in
resrorarion of Byzanrine power. He also
promises ro free Bajazer who, i n despair
ar his defear, desires only dearh.
Shocked by Andronico's speech, Asreria
prerends ro accepr Tamerlano's love,
which horriftes Bajazer. Bur this is only
a way for her ro ger near rhe ryranr,
whom she rries ro assassinare. The
murder arrempr having failed , rhe
furious Tamerlana swears he will have
Asreria and her farher killed . Then,
recovering himself, he renews his offer
of rhe fırsr acr, only ro have ir rejecred
by Andronico, who proclaims his love
for Asreria. Once again in a rage,
Tamerlana swears ro be revenged.
During a banquer, Asreria (now a slave)
rries ro poison rhe emperor, whose lift
saved by Irene's inrervenrion. The
commendarion of Asreria drives Bajazer
ro suicide: rhus will he escape
Tamerlano's power. I n a long

monologue, rhe dying Sulran calls on
rhe Furies ro rake vengeance on
Tamerlana for h i m . Bur his dearh has
calmed rhe emperor, who decides ro
give his pardon, ro restore Asreria ro
Andronico, and ro marry Irene.

BAYEZID (TAM ERLANO)
OPERASI, RV703
B AJAZET
(TAMERLANO), RV703

Vivaldi'nin, genel olarak da Venedik'in
opera dünyasına girmek, barok
dünyasına tutkun her müzisyen için
çetin ve çelişkilerle dolu bir girişime
dönüşür. Herşeyden önce, bu okulun
uyguladıgı kompozisyon ve yapı
kriterleri öylesine katıdır ki, çogu kez
dramatik inanılırlıgı saptırır. Bu
konuda B. Marcello "Teatro alla
Moda"da (Modaya uygun Tiyatro)
şöyle yazıyordu: Besteci, operanın
sonuna kadar aryaların kelimelerle,
tonlarla ve sahneye koyma
gereksinmeleriyle hiçbir ilgisi
olmaksızın birbirini neşeli ve patetik
biçimde izledigini nihayet fark
edecektir . . .
Dönemin Venedik Tiyatroları'nın
kötü alışkanlıkları üzerine çok şey
yazılmıştır ve burada bunlara tekrar
deginmeksizin, müzik bize açıkca, hiç
şüphesiz, bestecilerin ender olarak
dışına çıkabildikleri bir çeşit şekilciligi
betimlemektedir. Arya ve
resitatiflerin birbirini izlemesi
hipnotize edici bir form oluşurur ve
bu beceriksiz yapıyı unutturmayı bize
ancak kompozisyonun niteligi başarır.
Buna ragmen opera, dönemin
tiyatrolarında son derece modaydı ve
bazı bestecilerle yerumcuları da
göklere çıkartıyordu. Özellikle,
konumunun öneminin bilincinde olan
Venedik, kendisini partisyonların
niteligi konusunda katı bir yargıç
olarak ilan etmişti. "Kolay" bir tarzı
yegleyerek, kontrpuana fazla egilimli
olarak kabul edilen ve icrası güç
sayılan, aralarında Alessandro
Scarlatti'nin de bulundugu önemli
bestecileri oldugu kadar
-Venedik'teki iki Scarlatti
prodüksiyonunun, Mitridate ve ll
Trionfo del Valore'nin ( 1 707) büyük
başarısızlıgını hatırlayalım-, günün
zevkini yansıtan -Haendel ve onun
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Agrippina'sı gibi- bestecilerin
zaferlerini de dışlamıştı. 1 709'da
Francesco Maria Zambeccari şöyle
yazıyordu: "Scarlatti, hiç de
begenilmeyen son operasını
sahneledi . . . Demek ki, genel olarak,
onun opera stili sevilmiyor.
Venedik'te yapılanlar gibi neşeli ve
saltarelle'li (danslı) şeyler
isteniyor . . .
Antonio Vivaldi -ve artık konumuzun
özüne gelirsek- başarılı bir operanın
nasıl gerçekleştirilecegini iyi biliyordu.
Melodi duygusunun yogunlugu ve
eşliklerinin akıcılıgı 1 7 1 3'ten (ilk
operası Ottone in Villa'dan) itibaren
halkın begenisini kazanmıştı. Bu başarı
görünüşte halkın zevkinin de
degişmedigi yirmi yıl boyunca sürdü
ve yeni partisyon taleplerini de
besledi. "Görünüşte" diyorum, çünkü
gerçek aslında bambaşkaydı:
Vivaldi'nin Venedik sahnelerinden
1 730-33 arasında yoklugu,
düşünülmesi gereken bir konudur.
Kızıl Papaz'ın (Vivaldi kızıl sakalından
dolayı bu lakapla da anılıyordu), bu
dönemde Bohemya'da, Prag'da
çalıştıgı bir gerçektir; orada
Farnace'yi, ardından 1 730
sonbaharında Agrippo'yu ve 1 73 1 'de
Aldilda'nın aryalarını yeniden
sahnelemişti. Ancak 1 732'ye dogru
ltalya'ya dönüşünde halkın zevkinin,
yavaş yavaş ama radikal olarak,
Napoli ekolü lehinde degişmekte
oldugunun bilincine vardı.
Bu dönemdeki gösterilere dikkat
edersek, 1 730'da Giacomelli'nin
ldaspe'si, Venedik için Hasse'nin
Artaserse'si, Milano için R. Broschi'nin
Arianna e Teseo'su ve 1 734'ten
itibaren Venedik'te yine Hasse'nin
Artaserse'si gibi eserlerin varligını
görürüz. Herşeyin ötesinde, tüm bu
başlıklar dünya sahnelerinin tartışmasız
kralı, Farineili gibi bir 'star'ın varlıgıyla
daha da zenginleşmişti. Tüm bunlar
Vivaldi'yi o kadar derinden etkiledi ki,
1 730'1u yıllardan itibaren Farnace,
Giustino, L'Oiimpiade, Orlando gibi
önceki başarılı operalarından aldıgı
aryaları içeren yeni partisyonları
yaratmasının yanısıra, halkın daha çok
begenisini kazanan o dönemin
bestecilerine de ilham kaynagı
olmuştu. Böylece daha bariz bir
şekilde, başka besteciler tarafından
"

yazılan ve başka operalardan alınan
Vivaldi potporilerinin doguşu da
başlamış oldu. Bu, dönemin alışılmış
bir uygulamasıydı ve Vivaldi'nin, en
azından 1 739'a kadar halkın dikkatini
bir kaç yıl daha çekmesini sagladı. De
Brosses o sıralarda şöyle yazıyordu:
"Herşeyin modaya uygun olmasının
gerektigi, operalarının uzun süredir
dinlendigi ve önceki yılın müziginin
para etmedigi bu ülkede ona hakettigi
degerin verilmedigini büyük bir
şaşkınlıkla farkettim . . . "
Gerçek olan birşey var: 1 735 yılında
Verona'da yazılan Bayezid'in
partisyonu incelendiginde, (aynı yıl
yazılmış olan diger iki opera, Adelaide
ve Aristide'nin partisyonları kayıptır)
eserin tartışılmaz çekiciligi ve
dramatik içerigi hemen farkediliyor.
Düzensiz görünümü içinde, kısmen
özgün olan partisyon daha önce icrada
kullanılmış gibi görünüyor. Uygun
olmayan malzemenin eserin içine dahil
edilmesi, opera partisyonlarındaki
biraraya getirme (toplama) olayının ne
kadar 'olagan' oldugunu bize
gösteriyor. O dönemde adet olan bu
uygulama, bu partisyonu yeniden
gözden geçirme ve uygulama
çalışmalarımda bana cesaret verdi.
Ayrıca Vivaldi 1 736'da şöyle
yazıyordu: "Sanırım opera uzun
oldu . . . resitatifleri yazarken onları
kısaltmaya gayret ettim . . . " ve
1 739'da: "Şimdiden Farnace'yi artık
ikinci opera olarak oynamak
istemiyorlar, halbuki onu özellikle bu
kumpanya için yazmıştım . . .
"

Revizyon üzerine not/or:
Dönemin teatral gerçeginden arınmış
bir dinletiyi -metnin ve tarihin
aniaşılmasını da- saglamak ve
dinleyiciyi sıkmadan Vivaldi'nin
eserinin hakkını vermek için eşliksiz
resitatiflerde büyük kesintiler yapıldı.
Bu kesintiyi yaparken, özellikle
resitatiflerde, orijinaldeki hece ve
nota ölçülerine (prozodi'ye) sadık
kalmaya çalıştım; bunun için de
Vivaldi'nin kendi operalarının
revizyonlarında kullandıgı
yöntemlerden yararlandım (örnegin
Farnace'nin Ferrara versiyonunu ve
Pavia'daki yeniden sahnelenişini
hatırlayalım).
Buna yönelik olarak Vivaldi bize eşlikli
iki resitatif bırakmıştır: Biri
2. Perdede Bayezid'in, digeri de
3. Perdede Asteria'nın. 1 720'1i
yıllardan itibaren 'yeni stil'
partisyonlarda gittikçe daha çok
görülen eşlikli resitatiflere bestecinin
gösterdili bu özel ilgiyi dikkate alarak,
varligını daha iyi dengelemek için
1 . Perdenin sonuncu sahnesinde
Andronico'ya bile bir enstrümantal
resitatif vermeye karar verdim.
Partisyonda öngörülen orkestrada,
yaylıların ve sürekli basın yanısıra
Senfoni için sadece iki korno yer
alıyor. Dönemin uygulamasına göre,
kemanları iki obua ile duble etmeyi ve
onları fagotla birleştirmenin daha iyi
olacagını düşündüm. O dönemdeki
partisyonlar ve 1 720-40 yılları
arasında ltalya'daki opera
orkestralarının oluşumu dikkate
alındıgında bu uygulama açıkça ortaya
çıkar. Diger yandan Vivaldi,
'kemanlar' ya da 'teksesli' (unison)
belirlemesini asla yapmaz (ki, bu
terimler orkestranın oluşumunun
daha iyi aniaşılmasını kolaylaştırırdı),
yazım ve sesin genişligine (tessitura)
dayanan bir degerlendirme ile,
örnetin kemanların obualarla nerede
duble edilebilecegi seçimini de
yorumcuya bırakır.

1 . Perde'nin içerili bu şekilde
dagıtılmıştır:
- Senfoni (orijinal Vivaldi)
- Bayezid'in Aryası (orijinal Vivaldi,
Farnace'den alınma)
- ldaspe'nin Aryası (orijinal Vivaldi,
Giustino ve Farnace'den alınma)
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- Timurlenk'in Aryası (Giacomelli'nin
aryası, Alessandro Severe'dan alınma)
- Timurlenk'in Aryası (Hasse'nin
bilinmeyen bir operasından alınma bir
arya)
- Asteria'nın Aryası (orijinal Vivaldi)
- lrene'nin Aryası (Broschi'nin aryası;
Farinelli'nin katılımıyla 1 730'da
başarıyla sahnelenen ldaspe
Operası'ndan alınma)
- Andronico'nun Aryası
(Giacomelli'nin aryası; Venedik'te
Farinelli'nin katılımıyla 1 773'de
başarıyla sahnelenen Adriano in Siria
Operası'ndan alınma)
2. Perde'de, Asteria ile lrene'nin
aryalarının arasında, Bayezid'e ait
olmayan ve varlığı açıkça anlaşılmayan,
Porpara'nın soprano ve sürekli bas
için bir aryası ile resitatifı
bulunuyordu (dolayısıyla çıkartıldı).
Bu Perde'nin içeriği şöyle oluştu:
- l daspe'nin Aryası (orijinal Vivaldi)
- Asteria'nın Aryası (orijinal Vivaldi,
Griselda'dan alınma)
- Andronico'nun Aryası (Hasse'nin
aryası; 1 733'de Bologna'da
Farinelli'nin katılımıyla sahnelenen
Siroe Operası'ndan alınma)
- Timurlenk'in Aryası (Libretto'da var
ama partisyanda yok). Dolayısıyla
Vivaldi'nin 1 732'de yazdığı Semiramide
Operası için bestelediği özgün bir
aryasını buraya ekledim. Bu arya,
muhtemelen Farnace'nin 1 733'daki
Floransa temsilinde de söylemiş olan,
Maddalena Pieri için yazılmıştı. (Tipik
bir "baule" aryası). Bu aryanın
orkestrasyonunda iki korno yer
almaktadır ve böylece tamamen
enstrumantal biçimle, libretto metni
ile söz konusu aryanın doğası arasında
kusursuz bir uyum sağlanmıştır.
- Asteria'nın Aryası (orijinal Vivaldi, ll
Giustino'dan alınma)
- l rene'nin Aryası (Giacomelli'nin
orijinal aryası ; Farinelli'nin katılımıyla
1 734'de Venedik'de başarıyla
sahnelenen Merope Operası'ndan
alınma)
- Bayezid'in Aryası (orijinal Vivaldi;
muhtemelen Mantezuma için
bestelenmiş)
- Bayezid'in son sahnesindeki eşlikli
Resitatif (orijinal Vivaldi)
- Kuartet (orijinal Vivaldi;
Farnace'den alınma)

Ve işte, son Perdenin oluşumu:
- Bayezid'in Aryası (orijinal Vivaldi,
Farnace'den alınma)
- Timurlenk'in Aryası (Giacomelli'nin
aryası, Merope'den alınma)
- Andronico'nun Aryası (Hasse'nin
aryası, Siroe'den alınma)
- Bayezid'in Aryası (orijinal Vivaldi)
- lrene'nin Aryası (söz konusu
aryanın müziği yok; dolayısıyla
libretto'ya Vivaldi'nin 1 738'de
bestelediği Rosmira Fedele'sinden
aldığım bir aryayı koydum). Bu karar,
bu aryanın yokluğunun kişilerle
aryaların sayısı arasında oransızlık
yaratacak olmasından kaynaklandı.
Unutulmamalı ki bu tür bir eksiklik,
arya sayısı zaten döneme göre az olan
bu partisyanda daha da büyük
boyutlara ulaşacaktı.
- Eşlikli resitatif ve Asteria'nın Aryası
(orijinal Vivaldi)
- Koro (orijinal Vivaldi, Farnace'den
alınma)
Geriye bazı noktalara açıklık
getirmem kalıyor: Vivaldi, Bayezid ile
başarı formülünü en uç noktasına
kadar itmeyi denemiştir. Partisyanda
gerçekten de, kesin olan üç öge
ortaya çıkar: Birincisi 30'1u yılların
büyük başarı kazanan ve bir çoğu
dönemin starı Farinelli'nin varlığıyla
öne plana çıkan operalardan alınmış
aryaların varlığı. I kincisi, Vivaldi'nin bu
partisyana en ünlü operaları olan
Farnace, Olimpiade, Giustino ve
Griselda'dan parçalar eklemesi.
Üçüncü olarak da, Vivaldi herşeye
rağmen dönemin en mutlu
librettolarından biri sayılan metindeki
uyumlu dramatik yazımı koruyacak
biçimde tümüyle yeni ve diğer 'alıntı'
müziğe uygun parçalar bestelemiştir.
Bununla ilgili olarak, A. Scarlatti (ll
Gran Tamerlano, 1 705), Haendel
(Tamerlano, 1 724), Gasparini (ll
Bajazette, 1 7 1 0- 1 723) gibi ünlü
besteciler tarafından müziklendirilen
librettonun başka versiyonları ve
düzeltmeleri olduğunu da
hatırlamamız gerekir.
Ulaşmak istediğim hedef, operanın
başarılı olması için mantıklı bir süreye
indirmekti; bunu, tek bir notaya
dokunmadan ve resitatifleri,
Vivaldi'nin anlatım tarzına sadık
kalarak gerçekleştirdim. Sonuç,
umarım başarılı olur. Vivaldi'nin bu

partisyandaki dramatik roller
konusundaki isteklerine en yakın
vokal düşünceyi "yeniden kurmak"
için eserin Verona'daki i l k
temsilindeki rol dağıtımından
esinlendim. Bu büyük besteciye
saygıını sunmak üzere bundan fazla ne
yapabilirdim, bilemiyorum.
Fabio Biondi - Nisan, 1 998
Ir is an arduous and contradicrory task
for all musicians, enthusiasric abour the
baroque world, ro enter i nto the world
of Vivaldian Opera, and Venerian
Opera i n general. Firsr of all,
composirion and srrucrure crireria
applied by this school are so rigid that
they ofren rwisr the d ramatic
cred i bi l iry. In Thearro alla Moda B .
Marcello had wrirren o n the subject:
"(The composer) should, afrer all,
realise that until the end of the opera,
rhe arias are alrernarively cheerful and
parheric, wirhour any connecrion ro
words, ronaliry, the requirements of the
sraging . . .
Too many rhings have aleeady been
wrirren on the bad pracrice in the
Venerian rhearres of the period, and
wirhour repearing ir here, ir is clear
that the music describes, wirhour any
doubt, the formalism from which the
compasers were rarely able ro free
rhemselves. The succession of arias and
recirarives produce a hypnorising form
and ir is only the qualiry of the
composirion that makes us forger the
unskilful srrucrure.
I n spire of all this, the opera was very
fashionable i n the rhearres of rhe period
and exalred certain compasers and
i nterprerers. Especially Venice, aware of
irs posirion, had proclaimed irself a
severe judge of the qualiry of the scores.
Preferring an "easy" sryle, ir had
banished imporrant composers, such as
Alessandro Scarlarri, who were roo
inclined ro pracrise counterpoint and
diffıculr ro execure - we m usr
remember the dreadfu l fal l of the rwo
producrions of Scarlarri in V en ice:
Mirridare and Trionfo della li berra in
1 7 7 0 - as ir also banished the rriumphs
of compasers reflecring the tasre and
sryle of the period, such as Handel and
his Agrippina.
Francesco Maria Zambeccari had
wrirren in 1 709: "Scarlarri has creared
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his last opera which was not l i ked at

that h e merits i n this country where

all . . . Therefore, his s tyle for the theatre

everything should be in fashion, where

foreseen in the score, in addition to che

is not appreciated universally, as one

his operas were listened to for a long

srrings and che conrinuo includes

li kes to have light chi ngs and salcarellas

rime and where che music of the past

norhing else bur rwo horns for the

as it is done in Venice".

year is no more appreciated " .

symphony.

balance i ts presence. The orchesrra,

Talking about the essence of our subject

One rhing is certain: when going

I have concluded that, ir might be

- Anronio Vivaldi knew how to realise a

through the score of Bajazer, wrirren in

berrer to double somerimes, according

successful opera. The generosicy of his

1 7 3 5 i n Verona (the scores of rwo other

to che praccice of che period, the violins

melodic sense and the easy progression of

operas of the same year,Adelaide and

wirh rwo oboes and associate them to a

his accompanimenrs had aleeady

Arisride are losr), one im mediardy

bassoon. If one considers che scores of

conquered the public since 1 7 1 3 (the

understands the indisputable spell and

che period and che composicion of the

dare of his fırst opera, Ortone in V illa).

che deamaric conrenr of this work.

opera orchesrras in Icaly berween 1 7 20

This success had conrinued to feed che

U nder its disordered appearance and irs

and 1 740, this praccice appears

request for new works for almosr over 20

partially autographic score, the opera

obvious. In other respeccs, Vivaldi

years, and apparemly ch.: rasre of the

seems to be milised for sraging. Non

never specifıes 'violins' or 'turri' (rerms

public did not change either. I say

eelevam addirional material i n che

which will be helpful to understand

"apparenrly" because che reality was

works show us the "ordinary" aspecr of

berrer che formatian of the orchestra)

quire differem. W e have to rhink over

the gathering of the opera scores: a

and gives che inrerpreter che liberry of

Vivaldi's absence from che Yenerian

current peatice of che epoch which

choosing where one can, for example

scene from 1 7 30 to 1 7 3 3 . Ir is rrue that

hearrened me a grear dea! in che

double the violins with oboes,

che " Red Priesr" worked in Prague,

real isacion and revision of this score.

accord ing to an evolurion based on che
norarion and che cexrure.

Bohemia, where he reproduced fırst

Moreover Vivaldi had wrirren in 1 7 36:

Farnace, then Agrippo (Autumn of

" I have che feel i ng that che opera is

1 7 30) and che arias of Alvida ( 1 7 3 1 ).

long . . . while compasing che recicarives

Upon his return to Iraly (abour 1 7 32), he

I have forced myself to shorren

disrribuced as follows:

noriced that, in che meamime, a slow bu c

them . . . " and in 1 7 39: "They do not

- A Symphony (original by Vivaldi)

radical change in the taste of the public

wanr to presenr Farnace anymore, even

- Aria of Bajazer (origi nal by Vivaldi,

towards the Neapolitan school had

as che second opera which I had

taken from Farnace)

happened. I f we consider the

especially creaced for this company . . .

"

performances of that period, we w i l i

The mareri al i n the fı rsr acr is

- Aria of Idapse (original by Vivaldi,
taken from Giusrino and Farnace)

notice che appearances o f such rirles as

Notes about the revision:

Idaspe by Giacomelli, Artaserse by Hasse

Large "cuts" have been made on che

Giacomelli, raken from Alessandro

( 1 730) in Venice and Arianna e Teseo by

unaccompanied recicarives in order to

Seve ro)
- Aria of Tamerlana (Aria of Hasse,

- Aria of Tamerlano (Aria of

R. Broschi ( 1 7 3 1 ) in Milan and again

secure a performance cleaned of che

Artaserse by Hasse for Venice. These

chearrical reality of the epoch and to be

taken from an unknown opera)

works were also enriched by the presence

fai r to Vivaldi's music wichout boring

- Aria of Asreria (original by Vivaldi)

of a "srar" !ike Farinelli, che i ndisputable

che audience, as well as permitring

- Aria of Irene (Aria by Broschi, raken

king of the whole opera world.

comprehension of the rex c and che

from Idaspe, an opera successfuly

All rhese profoundly influenced Vivaldi

history.

performed i n Venice i n 1 7 30 wirh che

to such an exrem that, starting from

While making rhese cu es, especially in

parriciparion of Fari nelli)

1 7 3 0 on, he created scores which

che recirarives, I have tried to keep che

- Aria of Andronico (Aria by

included not only successful arias from

metric and graphic scansion of the

Giacomel l i , taken from Adriano in

his previous operas such as Farnace,

original according che modalities

Siria, an opera performed i n 1 7 3 3 in

Giustiniano, l'Olimpiade and Orlando,

applied by Vivaldi himself i n the

Venice with che parriciparion of

bur also works inspired by other

revision of his operas (for example, such

Fari ne ll i )

compasers who were more appreciated

as Farnace in che version for Ferrare and

by che public of che period. Thus, one

rhen for che revival in Pavie).

In the 2nd Acr, berween che aria s o f

was wirnessing more and more the

By the way, Vivaldi has !efe us rwo

Asreria and Irene, rhere is a recitative

evidem birth of Vivaldian "pors

accompanied recitatives: one in the

and an aria for soprano and basso

pourris" based on music wrirren by

second act of Bajazet and other in the

conrinuo from Porpora which do not

other compasers and raken from other

third act of Asreria. Taking into

belong to Bajazer and che presence of

operas. This was very commonly

considerarion che special incerest of che

which is not very clear (therefore they
have been cancelled). The marerial i n

peaerised i n that period which allowed

composer i n accompanied operas, more

Vivaldi to attracr the attention of the

and more presenr in che scores of che

this acr is composed of:

public during che following years, at

'new sryle' starting from che 1 7 20s, I

- Aria of I das pe (original by Vivaldi)
- Aria of Asteria (original by Vivaldi,

leasr unril 1 7 39, when Bross wrote: " I

have decided to give an instrumenral

have discovered, t o m y great surprise

recicacive even to Andronico at che lasr

raken from Griselda)

that he is not enjoying all the esreem

scene of the 1 st Act in order to berrer

- Aria of Andronico (Aria by Hasse,
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raken from Siroe, an opera performed i n

I would also ! i ke t o a few poinrs:

1 7 3 3 Bologna w i r h t h e parricipation of

Wirh Bajazet, Vivaldi tried to push to

Fari nelli)

i ts extreme the formula of the success.

- Aria of Tamerlano (existing in the

Three elemenrs are defınirely cerrain in

libretto but not in the score). Therefore

the score. The fırst one is the presence

I have inserred an aria by Vivaldi

of ari as taken from the most successful

orginally wrirren for the opera

operas of the l 7 30s, which are

Semiramide ( 1 7 3 2 ) . This aria was

sometimes noted by the presence of

wrirren for the same soloisr, Maddalena

such srars as Fari nell i . The second is the

Pieri who sung ir once more, most

fact that Vivaldi has also inserred i n

probably during the performance of

this score some pieces from h i s well

Farnace in 1 7 3 3 i n Florence (a typical

known operas such as Farnace,

aria of "baule"). Orchesrrarion of this

Olimpiade, Giusrino and Griselda. The

aria includes rwo horns, thus securing

third one is the facr that he has

perfecr harmony between the purely

com posed complerely new pieces which

insrrumenral aspecr and the text of the

are i n conformiry w ith the rest of the

librerro and narure of the aria in

'taken/borrowed' music, i n such a

quesrion.

manner to conserve a coherenr dramaric

- Aria of Asteria (original byVivaldi,

writing within the text which remains,

raken from Il Giustino)

in all cases, one of the most happy

- Aria of Irene (Aria original by

li brettos of the epoch. To this purpose,

Giacomell i , taken from Merope which

we should remember that there were

was successfully performed in 1 7 34 in

or her versions and rehandling of che

Venice wirh the participarion of

li brerro, putring inro music by such

Farinelli)

grear composers as Alessandro Scarlacci

- Aria of Bajazet (original by Vivald i ,

(ll Gran Tamerlano, 1 7 05), Handel

composed probably for Monrezuma)

(Tamerlano, l 7 24), Gaspari n i ( I l

- Accompanied recirarive i n the lasr

Beyazed re, 1 7 1 0-23), ere.

scene of Bajazet (original by Vivaldi)

My conrriburion has the aim to give

- Quarret (original byVivaldi, raken

the opera a plausible d uration i n order

from Farnace)

to assure a success: wirhour touching a
single nore and curring some of che

Here is the marerial of the lasr acr:

recirarives, always wirh grearesr respecr

- Aria of Bajazet (original by Vivaldi,

for the Vivaldian declamarion. I hope

raken from Farnace)

that the resulr will be sarı sfactory.

- Aria of Tamerlano (Aria by

I have been insp!red from che

Giacomelli, taken from Merope)

distribution of the fırsr presentation in

- Aria of Andronico (Aria by Hasse,

Verona for 'reconsrrucring' a vocal idea

raken from Siroe)

in conformity wirh Vivaldi's desire

- Aria of Bajazet (original by Vivaldi)

w ith regard to dramaric roles of this

- Aria of I rene (the music of the aria

score. I do not know whar else could I

does not exist; therefore I drew up in

do to give tribuce, once more to this

che li brerto an aria by Vival d i , raken

great composer.

from Rosmira - 1 7 38-). This decision

Fabio Biondi - April, 1 998

is due to the facr that the cancellarion
of this aria would ereare a
disproporrion betwen the dis tribution
of the arias and the number of
characters. We should not forger, as a
matter of facr, that this mi srake
would reach a greater proportion i n
this score i n which the number of
arias is already inferior ro the
strucrure of che epoc h .
- Accompanied recirarive and aria o f
Asreria (original b y Vivaldi)
- Chorus (original by Vivaldi, taken
from Farnace)
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Mikhail Glinka ( I 804- 1 85 7)
St. Petersburg'a Veda'dan Tarlakuşu (No. l O) ve Bolero (No.J)
The Lark (No. lO) and Bolero (No.3) from A Farewell to St Petersburg
(Sözler Lyrics by Kukol'nik)

Aleksander Dargamizski 1 Alexander DargomiZhsky ( 1 8 1 3 - 1 869)
Hüzünlüyüm I Am Sad (Sözler Lyrics by Lermontov)
Genç Kız ve Delikanlı The Gir! and the Yourh (Sözler: Puşkin Lyrics by Pushkin)
Onaltı Yıl Sixteen Years (Sözler Lyrics by Delvig)
•

•

•

•

Cisar Cui ( 1 835 - 1 9 1 8)
Tsarskoye Selo'daki Heykel The statue in Tsarskoye Selo
(Sözler: Puşkin Lyricas by
•

Pushkin)

4 Şarkı Op.47'den Çiçe�e Dokundu m (No. l )

I rouched the flower (No. l ) from 4 Songs Op.47
• Sen ve Siz Tu and Vous
•

Mily Balakirev ( 1 83 7- 1 9 1 0)
Unutulmuş Üç Şarkı'dan Parlak Ay (No.J)

The Bright Moon (No.3) from Three Forgotten Songs (Sözler Lyrics by M. Yatsevich)
lspanyol Şarkısı Spanish Song (Sözler Lyrics by M. Mikhailov)
•

Francesco Cilea ( 1 866- 1 95 0)
Adriana Lecouvreur Operası'ndan "lo son l'umile ancella"
from Adriana Lecouvreur Opera

Giacomo Puccini ( 1 858- 1 924)
Manon Lescaut Operası'ndan
"In quelle trine morbide" & "Sola, perduta abandonata"

from Manon Lescaur Opera

Ara Inrermission

Sergei Rahmaninof! Rachmaninov ( 1 8 73 - 1 943)
6 Şarkı Op.S'den Hüznü Sever Oldum (No.4)
•

I Have Grown Fond of Sorrow (No.4) from 6 Songs Op.8
(Sözler: Şevçenko Lyrics by Shevchenko)

Avrupa'da ilk kez 1 99 1 'de Ateşli
Melek'deki Renata rolü ile BBC
Promps'da sahneye çıkan Galina
Gorçakova, bu kanserle büyük başarı
kazandı ve 1 992'de Covent
Garden'daki ilk performansında da
aynı rolü canlandırdı. Bu başarılarının
ardından dünyanın belli başlı sanat
merkezlerinde konserler verdi,
operalarda rol aldı.
Rusya'da doğcln ve Novosibirsk
Müzik Akademisi ile
Konservatuvarı'nda egitim gören
Gorçakova, Mussorgski ve Glinka
Yarışmalarında ödüller aldı.
1 993'de Tanglewood Festivali'nde şef
Seiji Ozawa yönetimindeki Evgeni
Onegin'in konser yorumunda;
Kraliyet Operası'nda Evgeni
Onegin'de (Tatiana) ve Royal Albert
Hall'da lolanta operasının başrolünde;
La Scala'da Riccardo Chailly
yönetiminde Prokofıefin Ateşli Melek
eserinin başarılı yapımında ve Evgeni
Onegin'in Köln Operası'ndaki yeni
yapımında James Conlon yönetiminde
sahneye çıktı. ABD'de ilk kez
Houston ve Los Angeles operalarında
Puccini'nin Madam Butterfly'ında rol
aldı ve bunu New York Metropolitan
Operasında Ocak 1 995'te büyük bir
başarıyla tekrarladı. Haziran 1 995'de
St. Petersburg'da Aida'yı yorumladı.
Finlandiya'da düzenlenen Mikkeli
Festivali'ne katıldı ve Valeri Gergief
yönetimindeki Kirov Opera
Orkestrası ile Çaykovski ve Verdi
aryalarından oluşan bir solo CD'yi
Philips Classics için kaydetti.
Kirov Operası'nın St. Petersburg'da
ve turnelerde verdigi temsiliere
katılmasının yanısıra, Tosca'yı Covent
Garden'da ve Bastille'de Placido
Demingo ile söyledi. Madam
Butterfly operasını La Scala'da
Riccardo Chailly ve Tokyo'da Seiji
Ozawa yönetimindeki Saito Kinen
Orkestrası ile; Evgeni Onegin'i
Bastille Operası'nda ve Japonya'daki
Pasifik M üzik Festivali'nde; Ruslan ve
Ludmilla, Görünmez Kitezh Kenti'nin
•
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•

6 Şarkı Op.4'den Bana Şarkı Söyleme, Güzel Kız (No.4)

Sing Not to Me, Beautiful Maiden (No.4) from 6 Songs Op.4

•

(Sözler: Puşkin Lyrics by Pushkin )
1 2 Şarkı Op.2 1 'den Leylaklar (No.S) Lilacs (No. 5 ) from 1 2 Songs Op.2 1
(Sözler
•

Lyrics by

E. Beketova)

6 Şarkı Op.S'den Düş (No.S) The Dream (No. 5 ) from 6 Songs Op.S
(Sözler Lyrics by Heine)
•

1 2 Şarkı Op.2 1 'den A. Musset'den Fragman (No.6)

Fragment from A. Musset (No.6) from 1 2 Songs Op.2 1
(Çeviri
•

Translation by

Apuktin)

1 2 Şarkı Op. l 4'den Dost, Bana Inanma (No.7)

Believe Me Not Friend (No.7 ) from 1 2 Songs Op. l 4
(Sözler
La

Lyrics by

AK. Tolstoy)

Alfredo Calalani ( 1 854-1 893 )
Wally Operası'ndan "Ebben? - Ne andro lontana" from La Wally Opera
Giacomo Puccini ( 1 858- 1 924)
Tosca Operası'ndan "Vissi d'arte" from Tosca Opera
1 7.6. 1 999, Aya Irini Müzesi, 1 9.30

Hagia Ei ren i Museum,

7 . 30 pm

Efsanesi ve Sadko'yu Kirov Operası
ile birlikte Edinburg Festivali'nde;
Aida'yı Amsterdam
Concertgebouw'da ve Talihin
Kudreti'ni Paris Champs-Eiysees'de
Kirov Operası ile yorumladı. Aynı yıl
Covert Garden'da bir kez daha
Tosca'da ve New York Metropolitan
Operası'nda Tony Pappano ile Evgeni
Onegin'de ve Semjon Bychkov
yönetiminde Milano La Scala'da
Tosca'da sahneye çıktı. Sanatçı 97/98
sezonunda Viyana Devlet
Operası'nda ilk kez Evgeni Onegin,
Madam Butterfly ve Tosca'da rol aldı.
Ardından Valery Gergiev
yönetiminde The Enchantrees'in
konser yorumunda (Londra),
Madame Butterfly'da (New York
Metropolitan) rol aldı ve Münih
Devlet Operası'nda Tosca'yla ilk
performansını gerçekleştirdi.
Ardından Talihin Kudreti'nin yeni bir
versiyonunda Elijah Moshinski
yönetiminde Mariinski Tiyatrosu'nda
sahneye çıktı.
Gorçakova 98/99 sezonunda çeşitli
resital ve konser etkinliklerinin
yanısıra Valery Gergiev yönetiminde
Manon Lescaut'daki rolüyle
Hollanda'da (Piero Faggioni
prodüksiyonu), Buenos Aires'de
Teatro Colon'da Tosca, Semyon
Bychkov yönetimindeki Maça Kızı'yla
Amsterdam'da, Metropolitan
Operası'nda ve Viyana Devlet
Operası'nda sahneye çıktı. Sanatçı
1 994'de Edinburg Festivali'nde verdi�i
çok başarılı bir resitalin ardından
Berlin, Lizbon, Londra, Milano, Paris,
New York, San Francisco, Toronto,
Kore, Avustralya, Viyana ve
Cenevre'de konserler verdi; eşlik
eden orkestraları Hong Kong'da
Alexander Anissimof, Helsinki'de
Jukka-Pekka Saraste, Brüksel, Dublin
ve Belfast'ta Tony Pappano yönetti.
Galina Gorçakova'nın Philips Classics
tarafından piyasaya çıkarılan ve hepsi
Va leri Gergief tarafından yönetilen
CD ve videoları arasında bir Kirov
Operası yapımı olan Boradin'in Prens
lgor, Prokofıefin Ateşli Melek (CD
ve video), Glinka'nın Ruslan ve
Ludmilla, Çaykovski'nin lolanta ve
Verdi ile Çaykovski aryalarının yer
aldı�ı solo kaydı bulunmaktadır.
Sanatçı 1 997 yılında Verdi'nin Talihin
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Kudreti ve Rimski-Korsakofun
Pskov'lu Kız operalarının kaydını
Valeri Gergief, Verdi'nin Don
Carlos'unu Bernard Haitink
yönetiminde kaydetti; Larissa
Gergieva'nın piyanoda eşlik ettigi ve
Rus bestecilerin eserlerine yer verdigi
bir resital CD'si de çıkarmıştır.
Gorçakova ayrıca Seiji Ozawa
yönetimindeki Maggio Musicale
orkestrasıyla Floransa'da Tosca ve
Manon Lescaut'dan seçmelerin yer
aldıgı bir kaydı Philips Classics için
kaydetti.

Madama Butterfly a t L a Scala, M i lan

her solo operatic CD of Verdi and

with Riccardo Chailly and i n Tokyo

Tchaikovsky arias all conducted by

with the Saito Kinen Ürehescra and

Valery Gergiev. Releases in 1 997 were

Sei j i Ozawa, Eugene Onegin at Basrille

Verdi's La Forza del Desrino and

Opera and the Pacifıc Music Festival in

Rimski-Korsakov's Maid of Pskov

)apan; performances of Ruslan and

under Valery Gergiev, Verd i 's Don

Ludmilla, The Legend of the lnvisible

Carlo under Sir Bernard Haitink and a

City of Ki tezh and Sadko w ith the

Russian recital album accompanied by

Kirov Opera at the Edi nburgh Festival

Larissa Gergieva. She made a eecord ing

and performances of Aida at

w ith the ürehescra of the Maggio

Concertgebouw and La Forza del

Musicale in Florence under Sei j i Ozawa

Desrino at Thearre des Champs Elysees,

of excerpts from Tosca and Manon

Paris, with the Kirov Opera. She

Lescaur rogether w ith Neil Shicoff

returned to Covent Garden in Tosca

under the Philips Classics label.

and to the Metropolitan Opera, New
• Galina Gorchakova made her

York for a new production of Eugene

unforgettable western debut in the role

Onegin with Tony Pappano and to La

of Renata (Fiery Angel) at the 1 99 1

Scala, M i lan i n Tosca under Semjon

B BC Promenade Concerrs to worldwide

Bychkov. In the 1 997/98 season she

acclaim and made her Covent Garden

made her debut at the Vienna State

debur in the same role in 1 99 2 . Since

Opera in Eugene Onegin, Madame

then she has appeared i n opera and

Butterfly and Tosca. She returned to

concert in the most important musical

London for a concert performance of the

centres of the world. Born in Russia,

The Enchantress with Valery Gergiev

Galina Gorchakova studied at the

and traveled to the Metropolitan Opera

Novosibirsk Music Academy and

for Madame Butterfly. She gave her

Conservatoire and was a prize-winner in

debut at the Munich State Opera in

Mussorgsky and Gli nka Competitions.

Tosca and sang in a new production of

Major engagements in the west i n 1 99 3

La Forza del Destino by E l i jah

included a concert performance of

Moshinsky at the Mariinsky Theatre. In

Eugene Onegin at the Tanglewood

the 1 998/99 season, amongst various

Festival with Seij i Ozawa; the role of

recitals and concerrs throughout the

Tariana ( E ugene Onegi n ) at the Royal

world, Galina Gorchakova debuted in

Opera House, Covent Garden; and the

the role of Manon Lascaur w ith V al eri

ti tle role i n lolanta at the Royal Albert

Gergiev in Holland (a prod ucrion of

Hall. She sang in the highly acclaimed

Piero Faggioni), sang Tosca at the

new production of Prokofıev's Fiery

Tearro Colon in Buenos Aires, sang

Angel at La Scala with Riccardo Chailly

Queen of Spades in Amsterdam with

and in a new produc�ion of Eugene

Semjon Byckov, at the Metropolitan

Onegin at Cologne Opera w ith James

Opera and at the Vienna State Opera.

Conlon. In the United States she made

After her highly acclaimed recital

opera debuts i n Houston and Los

debut in the West at the Edi nburgh

Angeles in Puccini's Madama B urterfly,

I nternational Festival in August 1 994 ,

and repeated the role to great acclaim

she has been invi ted to give recitals i n

at the New York Metropolitan Opera

Berl i n , London, Lisbon, M i lan, Paris,

in January 1 99 5 . I n June she returned

New York, San Francisco, Toronto,

to St. Petersburg for performances of

Korea, Vienna and Geneva and has

Aida, then went to Finland, where she

appeared in concerrs with orchesrras in

performed at the M i kkeli Festival and

other cities such as Hong Kong with

also recorded an al bum of opera ari as by

Alexander Anissimov, Helsinki with

Tchaikovsky and Verdi with the Kirov

Jukka-Pekka Saraste, and with Tony

Opera ürehescra under Valery Gergiev

Pappano in Brussels, Dublin and

for Philips Classics; this was her debut

Belfast.

solo eecordi ng on the label. In addition

Releases on the Philips Classics label

to her continuing work with the Kirov,

include Kirov productions of Borodin's

both i n St Petersburg and on tour, she

Prince Igor, Prokofıev's Fiery Angel

sang Tosca at Covent Garden and at the

(audio and video), Glinka's Ruslan and

Basrille Opera (with Placido Domingo),

Ludmilla, Tchaikovsky's Ioianta and

LARISSA G ERGIEVA
Larissa Gergieva Moldova'da
Beltsy'de dogdu. Yedi yaşındayken
ailesi, daha sonra kardeşi Valery
Gergiev'le (Mariinsky Tiyatrosu
Orkestra'nın şefi ve sanat yönetmeni)
müzik dersleri almaya başlayacagı
Osetya'daki Vladikavkaz'a taşındı.
Okul yıllarında ve Müzik Sanatları
Akademisi'ndeki (VIadikavkas)
egitimleri boyunca ögretmenleri
Zarama Lolaeva'ydı. Gergieva piyano
çalışmalarını daha sonra Rostov-on
Don'da Emilia Serebrennikova ile
sürdürdü. Ilk olarak Vladikavkaz'daki
Müzik Sanatları Akademisi'ne piyano
hocası olarak atandı. Kısa bir süre
sonra Vladikavkaz Operası'ndan
repetitör olması için davet aldı.
Gergieva bu kurumda Tosca, Madam
Butterfly, 1 Pagliacci ve Carmen'in
yanısıra Rus opera prodüksiyonları
için şancılar yetiştirdi. Gergieva ayrıca
kardeşi Valery Gergiev'in Vladikavkaz
Operası'nda yönetmesi için Verdi'nin
Otello'sunu hazırladı. I 987'de
Perm'deki Çaykovski Opera Evi'ne
ulusal ve uluslararası yarışmalara şancı
yetiştirmek üzere repetitör olarak
atandı. Gergieva halen Perm'de
Rusya'dan ve yurtdışından gelen
şancılara master kursları veriyor.
Gergieva, Chaliapin (Kazan) ve Georg
Gou (Tallin) Ulusal Yarışmaları'nda
ve Perm ve Rimsky-Korsakov (St.
Petersburg) Uluslararası
Yarışmaları'nda başarılı piyano
yorumlarıyla Birincilik Ödülleri aldı ve
diplema sahibi oldu. Şu anda iki yılda
bir St. Petersburg'da düzenlenen
Rimsky-Korsakof Şan Yarışması'nda
Genel Yönetmen olarak
•
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Serebrennikova. Her fırsr appointment
was as reacher of Piano Studies at the
Academy of M us i cal Arrs in
Vladi kavkaz but she was soon invired ro
be repetiteur ar the Vladikavkaz Opera.
While there, she prepared si ngers for
productions of Tosca, Madam Burrerfly,
I Pag liacci and Carmen as well as many
Russian operas . She also prepared
Verdi"s Otello for her brother, Valery,
ro conducr ar the V ladikavkaz Opera. I n
1 987 s h e was appointed reperireur at
che Tchaikovsky Opera House, in Perm
where she also prepared si ngers for
entry i n national and international

çalışmaktadır. Eski Sovyetler
Birliği'nde ve Rusya'da Yerevan
Opera'sında, Çaykovski, Rahmaninof,
Glinka Salonları'nda, Moskova Bolşoy
Tiyatrosu'nda ve St. Petersburg Maly
Salonu'nda resitaller verdi. Larissa
Gergieva, eşsiz piyano yeteneği
sayesinde Rusya'dan ve dış ülkelerden
sürekli davetler alıyor. Rusya'da ve
dışarıda Nikolai Otkhotnikov, lrina
Bogaçeva, Galina Gorçakova, Vassily
Gerello, Larissa Diadkova, Yelantina
Tsedipova'yla ve Perm Operası'nda
baş tenor olan kocası Grair
Hanedanian ile verdiği resitalierin
yanısıra Rusya'daki bütün operalarda
çalıştı. Milano La Scala, Santa Cecilia
Roma, Hamburg, Leipzig, Dresden,
Zwickau, Kansas, San Francisco, New
York, Edinburg'da Queen's Hall,
Wigmore Hall ve Londra'da Elizabeth
Hall'da şan resitalierine eşlikçi olarak
katıldı. Larissa Gergieva dünya
çapında eğitmen olarak da büyük bir
üne sahip. San Francisco Operası'nı
birçok kez bu amaçla ziyaret eden
Gergieva, Salzburg Festivali'nde
sahnelenen Boris Godunof
operasında başrolleri üstlenen
sanatçıları hazırladı.

singing competirions. She now holds
master-dasses in Perm in which borh
national and i nternational singers
parricipate.
She received fırst prize as well as a
diplama for her piano playing in the
Chaliapin (Kazan) and Georg Gotz
(Tal l i n) National Competitions and in
the Perm and R imsky-Korsakov (St.
Petersburg) International
Comperitions. She is now general
direcror of che biennial R i msky
Korsakov Competirion for Singers in
St. Petersburg. I n Russia and the
former Soviet U nion she has played for
recitals at the Yerevan Opera House,
the Tchaikovsky, Rachmaninov, Gli nka
Halis, the Bolshoi Thearre i n Moscow
and the Maly Hall in St Petersburg.
Her pianistic gifts and musical insight
are much i n demand. She has given
recirals i n Russia and che W esr wirh
Nikolai Otkhotnikov, Irina Bogacheva,
Galina Gorchakova, Vassily Gerello,
Larissa Diadkova, Yelantina Tsedipova,
and Grair Hanedanian, her husband,
who is principal tenor at the Perm
Opera House, has worked in all the
major houses in Russia and has recendy
parrnered singers i n recirals ar La Scala,
M i lan and Santa Caecil ia, Rome, in

• Larissa Gergieva was born in Belrsy,
·
i n Moldova. When she was seven, che

Kansas, San Francisco and New York,

family moved ro Vladi kavkaz i n Oseria

at The Queen's Hall in Edinburgh and

Hamburg, Leipzig, Dresden, Zwickau,

where she began ro study music along

the Wigmore Hall and Queen

wirh her brother Valery Gergiev, chief

Elizabeth Hall in London. Larissa

conducror and art istic direcror of the

Gergieva is in grear demand

Mari insky Theatre, St. Perersburg.

throughout the world as a coach. She

Their reacher throughout their school

has visited San Francisco Opera on

careers and at the Academy of M us i cal

numerous occasions i n this capacity and

Arts in Vladikavkaz was Zarama

i n the summer of 1 997 coached che

Lolaeva. Gergieva continued her piano

principals i n the Salzburg Fesrival's

studies at Rosrov-on-Don with Emilia

producrion of Bori s Godunov.
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G I LGAM EŞ GILGAMESH
(Opera 4 Perde - Türkçe Opera in 4 Acts in Turkish)
N EVIT KODALLl
1 2 Ocak 1 924'de Mersin'de dogan
Nevit Kodallı lise egitimini bu kentte
tamamladıktan sonra 1 939'da Ankara
Devlet Konservatuvarı'na girdi ve
Necil Kazım Akses ile kompozisyon,
Ferhunde Erkin ile piyano, Ernst
Praetorius ve Ferit Alnar ile şeflik
çalıştı. 1 947'de kompozisyon
bölümünden "Büyük orkestra için
Süit"i yazarak mezun oldu (bu süit ilk
kez 1 948 Eylül'ünde Prag Radyosunda
Karel Aneeri yönetiminde çalındı).
Aynı yıl Milli Egitim Bakanlıgı bursunu
kazanarak 1 948 Mayıs'ında Paris'e
gönderildi; Ecole Normale de
M usique'de Arthur Honegger'den
kompozisyon, Jean Fournet'den
orkestra şefiili dersleri aldı ve ayrıca
Nadia Boulanger ve Charles Koechlin
ile çalışmalar yaptı. 1 953 Agustos'unda
Fransa'daki egitimini tamamlayarak
Türkiye'ye dönen Kodallı, Ankara
Devlet Konservatuvarı'na
kompozisyon ögretmeni olarak atandı.
Bu arada Paris'te Cahit Külebi'nin
yazdıgı sözler üzerine solistler, koro
ve büyük orkestra için besteledili
Atatürk Oratoryosu, Büyük
Önderimizin naaşının Anıtkabir'e
nakledildigi 1 0 Kasım 1 953'de ilk kez
seslendirildi. Daha ögrenciligi sırasında
yazdıgı eserleri yurtiçinde ve
yurtdışında çalınan Kodallı, 1 955'e
kadar konservatuvarda kontrpuan, füg,
müzik form ve çalgı bilgisi dersleri
verdi; 1 954-55 yıllarında Ankara
Radyosu'nda tonmayster olarak da
görev yaptı. 1 955-62 arasında Ankara
•

Müzik Music: NEVİT KODALLl ( 1 924-)
Libretto: ORHAN ASENA
Orkestra şefi: NEZI H SEÇKIN, conductor
Sahneye koyan: MEHMET ERGÜVEN, director
Sahne tasarımı: ADNAN ÖNGÜN, srage designer
Giysi tasarımı: SERDAR BAŞBUG, cosrume designer
MERSIN DEVLET OPERASI ORKESTRA, KORO VE BALESI
MERSİN STATE OPERA ORCHESTRA, CHORUS AND BALLET

Koro şefleri: ALl HOCA - ALEXEI VINOGRADSKI, chorus masters
Koreografı: VASILlE KRITZA choreographer
Işık: ALl DEDEKARGINOGLU, lighring
Gilgameş: KENAN KORBEK, Gilgamesh
lştar: BENGI ISPIR, Ishrar
Nin-Sun: DENIZ ÖKTEM, N in-Sun
Miliza: NAZLI ALPTEKIN, Miliza
Enkidu: MEHMET YILMAZ, Enkidu
Utnapiştim: HASAN ALPTEKIN, Utnapishtim
Korobaşı: HAKAN BÖLÜKBAŞI, chorus leader
Yaşlı Kör: FATIH ŞANAL old blindmen
Urşunabi: GÖKHAN VARKAN, Urshunabi
Anu: KONSTANTIN KONSEVOV, Anou
Antum: ZEYNEP TATLIPINAR, Anrum
Aruru: AYŞEGÜL SERDAR, Arourou
Şamaş'ın Sesi: ASlM SEYHAN, voice of Shamash
1 . Gelen: FAHRI ÖNOGLU, l sr comer
2. Gelen: ASlM SEYHAN, 2nd comer
Korepetitörler: SVETLANA ORLIUK - NATALIA TCHANTOURICVILI, repetireurs
Reji Asistanları: ÖZKAN ÇAVDAROGLU - MEHMET YILMAZ, assistant directors
Kondüvit MELIH ÖZTÜRK, srage supervisor
Suflör: SÜLEYMAN TEKIN, promprer
Sahne Müdürü: MURAT TOLUNAY, srage manager
24.6. 1 999, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 2 1 .30
Ararürk Cu! tura! Cenrre Grand, Hall, 9.30 pm
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Devlet Operası'nda besteci ve
orkestra şefi olarak çalıştı. 1 962' de
Cüneyt Gökçer'e opera alanında
yardım etmek üzere müdür yardımcısı
olarak Ankara Devlet Tiyatrosu'na
atandı. 1 98 1 'de Devlet Sanatçısı ünvanı
verilen, 1 985'de Profesör olan Nevit
Kodallı halen Çukurova Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı'nda görev
yapmaktadır.
ilk eserlerini, yaylı çalgılar için
Passacaglia ve Füg ile Piyano
Parçaları'nı 1 945'te, ilk oda müziği
Yaylı Çalgılar Altılı'sını 1 946'da yazan
Kodallı'nın 1 947'deki Dörtlü'sünü
Darmstadt'da Tibor Varga Dörtlüsü,
1 949'da tamamladığı tek Senfoni'sini
Hans Rosbaud yönetimindeki
Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası,
yine aynı yıl yazdığı Sinfonietta'sını
Hermann Scherchen yönetimindeki
orkestrayla Darmstadt'da seslendirdi.
1 983'te Fransa Kültür Bakanlığı Sanat
ve Edebiyat Şövalye Nişanı, 1 994'de
Anadolu Üniversitesi ve Cumhuriyet
Üniversitesi Şeref Doktoru ünvanı,
1 997'de Sevda-Cenap And Vakfı
Onur Ödülü Altın Madalyası verilen
Nevit Kodallı, ses ve ışık gösterileri
için müzikler yanında 250 kadar da
sahne müziği yazdı. ilk sahne müziğini
1 953'de Orhan Asena'nın Gilgameş
oyunu için yazan Kodallı, on yıl sonra
bu eserini genişleterek Gilgameş
Operası'nı 1 9 Temmuz 1 963'de
piyano partisyonu olarak tamamladı
ve eser ilk kez 27 Ocak 1 965'de
Ankara Devlet Operası'nda, besteci
yönetiminde seslendirildi. Bundan
önce 1 955'de, Bülent Sokullu, Orhan
Asena ve Aydın Gün'ün sözleri
üzerine tamamladığı ilk operası Van
Gogh ise 1 9 Şubat 1 957'de yine
Ankara Devlet Operası'nda oynandı.
Ayrıca piyano ve keman için solo
parçalar, ses ve piyano için Poemler
( 1 946), Pastiş'ler ( 1 949), Liedler
( 1 954), Garip Şarkılar Albümü ( 1 958),
ses ve orkestra için Ceyhun Atuf
Kansu'nun sözleri üzerine
Cumhuriyet Kantatı ( 1 973) gibi
eserler besteleyen Kodallı'nın, Türk
halk müziği renklerini yansıtan Telli
Turna ( 1 967) ve Güzelierne ( 1 969)
gibi orkestra süitleri, Antigone ( 1 958)
ve H ürrem Sultan ( 1 976) gibi bale
müzikleri, Viyolonsel Konçertosu
( 1 983), "Ebru" adlı -hem piyanolu

Beşli, hem d e piyano v e yaylıçalgılar
için- eseri ( 1 97 1 ) önemli besteleri
arasında yeralır.

Sexter ( ı 946), a Quarrer ( 1 947) which

• Born on 1 2 January 1 924 in Mersin

( 1 949) which was fırst performed by the

(Turkey), Nevit Kodallı completed his

Presidential Philharmonic ürehestea

Piano Pieces (both written in 1 94 5 ) ,
was premiered by the Tibor Vargo
Quarret in Darmstadt, and a Symphony

secondary education i n the same city. He

under Hans Rosbaud. The Sinfonierra,

entered the Ankara State Conservatoire

again written in 1 949, was fırsr

in ı 939 where he studied composition

performed under Hermann Scherchen in

with Necil Kazım Akses, piano with

Darmsradr. He has written abour 2 5 0

Ferhunde Erkin and conducting with

musical works for the stage which

Ernst Praetorius and Ferit Alnar. He

i nclude music for Sound and Lighr

graduated from the composition seetion

shows. Nevir Kodallı wrore his fırsr

with his "Suite for big Orchestra" i n

stage music i n 1 95 3 for the play

ı 94 7 . (The Suite was fırst performed i n

Gilgamesh by Orhan Asena and ren

September ı 9 4 8 on Radio Prague,

years larer he revised this music for an

conducted by Kare! Ancerl .) The same

opera of the same name, which was fırsr

year he went to Paris on a scholarship

staged by the A nkara State Opera on 2 7

from the Turkish M inisrry of Educarion.

January ı 96 5 . His fırsr opera, Van

He srudied composition with Arthur

Gogh ( 1 95 5 ), written to the text by

Honegger and conducring with Jean

Bülent Sokullu, Orhan Asena and

Fourner at the Ecole Normale de

Aydın Gün, was fırst performed on 1 9

Musique. He also srudied wirh Nadia

February ı 9 5 7 ar the Ankara Stare

Boulanger and Charles Koechlin. Afrer

Opera. Among his other works are: solo

complering his education in France,

pieces for piano and violin, Poems for

Nevir Kodallı rerurned to Turkey i n

voice and piano ( 1 946), Pastiches

ı 95 3 and was appointed r o Ankara Srare

( 1 949), Lieds ( 1 954), Album ofOdd

Conservatoire as a composirion reacher.

Songs ( 1 9 5 8), Camata for the Republic

His Aratürk Oratorio, which he starred

(on the poem by Ceyhun Aruf Kaosu)

to work on while he was in France, was

( 1 97 3), Telli Turna ( ı 967) and

fırst performed on ı o November 1 95 3 ,

Güzelierne ( 1 969) which are Suires

the day that the body o f Aratürk was

reflecring the colours of Turkish fol k

moved to his Mausoleum . Nevir

music; baller music, Antigene ( 1 95 8)

Kodallı's works were performed wirhin

and Hürrem Sulran ( 1 976), Cello

Turkey and abroad while he was stili a

Concerto ( 1 983), Ebru ( ı 97 1 ), for eirher

student. He raughr counterpoint, fugue,

Piano Quintet or for piano and srrings.

musical forms and instrumentation at
the Ankara State Conservatoire until

ı 95 5 and worked as a tonmeisrer for
Ankara Radio in ı 954 and ı 95 5 . From
ı 95 5 to 1 962 he worked as a composer
i n-residence with the Ankara State
Opera and Ballet, and in ı 962 he
became assistant director of the Ankara
Srare Thearre. Nevir Kodallı has
received the following honours and
ritles: Srare Arrisr of Turkey ( 1 98 1 ),
Professor ( ı 985), Chevalier des Arrs er
Letrres (given by the French M inistry of
Culrure i n 1 994), Honorary Doctorate of
the Anadolu and Cumhuriyet
Universiries ( 1 994) and the Gold
Honour Meda! of Sevda-Cenap And
Foundation ( 1 997). He is presenrly
teaching at the Çukurova University
Conservatoi re.
Nevir Kodallı"s fı rsr works include
Passacaglia and Fugue for srrings and

N EZIH SEÇKIN
Nezih Seçkin, Mithat Fenmen ile
çalıştığı Ankara Devlet Konservatuvarı
Piyano Yüksek Bölümü'nü, daha sonra
da Viyana Müzik Akademisi Piyano ve
•
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Orkestra Şefligi bölümlerini bitirdi.
Almanya'da Celibidache, Viyana'da
Österreicher ve St Petersburg'da
Musin ile çalıştı. 1 978-94 arası
Almanya' da Lüneburg, Koblenz,
Hildesheim ve Dortmund
Operaları'nda görev yaptı. Bu süre
içersinde birçok opera, operet, müzikal
ve orkestra eseri yönetti; piyano
resitalieri verdi. Almanya, Danimarka,
Hollanda, lsviçre, Romanya, ltalya,
Macaristan'da turnelere çıktı. Istanbul,
lzmir ve Mersin Operaları'nda birçok
operanın yanısıra Cumhurbaşkanlıgı
Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni
Orkestrası, Istanbul, lzmir ve Adana
Devlet Senfoni Orkestraları'nı yönetti.
1 995'de lzmir Devlet Operası'nda
Müzik Direktörlügü yapan Seçkin,
1 996'den bu yana Mersin Devlet
Opera ve Balesi'nde orkestra şefligi,
Mersin Üniversitesi
Konservatuvarı'nda sanat danışmanlıgı
ve piyano ögretmenligi yapmaktadır.
• Nezih Seçkin graduated from the

advance seetion of the Ankara State
Conservatoire where he srudied with
Mithat Fenmen. He then graduated from
the piano and conducting departments of
the Vienna Music Academy. He worked
with Celibidache in Germany,
Österreicher in Vienna and Musin i n St
Petersburg. He conducted operas,
operettas, m usicals and orchestral works
while he was working in the Lüneburg,
Koblenz, Hildesheim , Dortmund opera
hauses from ı 973 to ı 994. He has

( 1 996), Neşet Günal ( 1 996), Neşe
Erdok ( 1 997) and Pusudaki Ten
( 1 998).

KENAN KORBEK

sonra Münih Devlet Müzik
Akademisi'nde şan ve sahne
yönetmenligi üzerine sürdürdü.
1 982'den bu yana lzmir Devlet
Opera ve Balesi'nde görev yapan
Ergüven, aralarında Ali Baba,
Macbeth, Cay/Pag, Don Giovanni ve
Fidelio olmak üzere birçok eseri
sahneye koydu. Midas'ın Altınları adlı
operanın librettosunu da yazan
Ergüven'in özellikle görsel sanatlar
konusunda makale ve denemeleri
yayımlandı. Yazdıgı kitaplar arasında
Sesle Renk Arasında ( 1 987),
Mavisakal Haklı ( 1 99 1 ), Yoruma
Dogru ( 1 992), Sırdaş Görüntüler
( 1 995), Mustafa Horosan ( 1 995),
Ergin inan ( 1 995), Devrim Erbil
(. 1 995), Alp Tamer U lukılıç ( 1 996),
Neşet Günal ( 1 996), Neşe Erdok
( 1 997) ve Pusudaki Ten ( 1 998)
bulunmaktadır.

toured i n Germany, Denmark, Holland,
Switzerland, Romania, ltaly and

• Born i n ı 94 7 i n Adana, Turkey,

H ungary. He has conducted many
operatic works with the İ stanbul, İ zmir

the Ankara State Conservatoire, and

Mehmet Ergüven started his studies at

and Mersin Operas and symphonic

later conti nued at the Munich State

concerts with the Presidential, Bi lkent
Symphony, İstanbul, İzmir and Adana

Music Academy on singing and opera

State Symphony Orchestras. He was the
Musical Director of the İzmir State

staging. Si nce ı 982, he has been
working at the İ zmir State Opera and
Baller where he has staged such works

Symphony Orchestra in ı 995 and since

as Ali Baba, Macbeth, Cay/Pag, Don

ı 996, he has been the conductor of the

Giovanni and Fidelio. He has written

Mersin State Opera Orchestra, the

the l i bretto of the "The Golds of

artistic advisor and piano teacher at

Mi das" and many of his articles and

Mersin University Conservatoire.

essays on visual ares were also

r-------�
M E H M ET ERG ÜVEN
�-------1
• 1 947'de Adana'da dogan Mehmet
Ergüven, Ankara Devlet
Konservatuvarı'ndaki egitimini, daha

Kenan Korbek, müzige Istanbul
Radyosu Çocuk ve Gençlik
Koroları'nda başladı. 1 984'de girdigi
MSÜ Devlet Konservatuvarı'nda
Saadet l kesus Altan ile çalıştı. 1 990'da
mezun olduktan sonra aynı okulda
Aydı n Gün ile opera rejisörlügü
konusunda master yaptı. Aralarında
Don Pasquale, Gilgameş, Bastien ve
Bastienne, La Boheme'in de
bulundugu birçok operada rol aldı ve
rejisörlük yaptı. Korbek, halen Mersin
Devlet Opera ve Balesi'nde solist ve
başrejisör olarak görev yapmaktadır.
•

• Kenan Korbek started music i n the
İ stanbul Radio Children and Youth

Chorus. In ı 984, he entered the opera
seetion of the Mimar Sinan University
State Consarvatoire and studied with
Saadet İ ksus Altan. He graduated in
ı 990 and received his Master's degree
in opera d i recting from the class of
Aydın Gün. He has d i recred and
performed in such operas as Don
Pasquale, Gilgamesh, Bastien and
Bastienne and La Boheme. He is stili
working as principal director and
soloist of Mersin State Opera and
Baliet.

BENGI ISPIR
Bengi lspir Ankara Devlet
Konservatuvarı Şan Bölümü'nde Doç.
Keriman Davran'la egitim gördü.
1 992'de Mersin Opera Devlet Opera
ve Balesi'ne katıldı. 1 996'da lsviçre'de
Azeri besteci Frengiz Alizade'nin
eserlerini Bern'de (lsviçre)
La Strimpellata Orkestrası'yla
yorumladı ve 1 997'de CD kaydını
yaptı. Aşk lksiri (Addina), Don
Pasquale (Norina), La Boheme
(Musetta) ve La Traviata (Violetta)
gibi eserlerde rol aldı.
•

published. Among his books are Sesle
Renk Arasında ( ı 987), Mavisakal Haklı

• Bengi İ spir studied with Asst. Prof.

( 1 99 ı ), Yoruma Doğru ( 1 992) , Sırdaş

Keriman Davran at the Ankara State

Görüntüler ( ı 995), Mustafa Horasan
( 1 99 5 ), Ergin İ nan ( 1 99 5 ), Devrim

Conservatoire and joined the Mersin

Erbil ( ı 995), Alp Tamer Ulukılıç

works of the Azerbaidjanian composer

State Opera in ı 992. She performed the
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1 992'de Mersin Devlet Opera ve
Balesi'nde çalışmaya başladı. La Serva
Padrona, Don Giovanni gibi operalarda
rol alan Yılmaz, halen Mersin Devlet
Opera ve Balesi'nde solist ve sanat
danışmanı olarak çalışmaktadır.

Carmen (Don Jose), Gilgameş (Koro
Başı), Madam Butterfly (Pinkerton),
adlı eserlerde solist olarak yer
aldıktan sonra, 1 998 yılı sonunda
solist kadrosuna atandı.

• Mehmet Yılmaz entered the İ stanbul

Hakan Bölükbaşı graduared from the

D E N I Z ÖKTEM

Radio Yourh Chorus i n 1 98 3 , rhe

Music Educarion seetion of rhe Gazi

Hacertepe U n iversity An kara Srare

University Educarion Faculry in 1 98 7 ,

Deniz Öktem, 1 987'de girdiği
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi'nin Şan Bölümü'nden
1 99 1 'de mezun oldu. Bu arada Belkis
Aran'dan şan dersleri aldı. 1 992'de
Mersin Devlet Opera ve Balesi
Korosu'na katıldı. Oynadığı eserler
arasında Carmen (Mercedes), Madam
Butterfly (Suzuki) ve Gilgameş (NinSun) gibi eserler bulunmaktadır.

Conservaroire in 1 98 5 and che M i nisrry

where he srudied wirh Gülşen Şi mşek

of Culrure Polyphonic Chorus in 1 988.

and Fevziye Barru. He worked as a

• Fatoş Deniz Ö ktem emered the

Freng iz Ali zade wit h Bern La
Stri mpellata in Sw i tzerland and made a
CD record ing in 1 997 . Slıe has
performed such roles as Add ina (L'Eiisir
d'Amore), Narina (Don Pasq uale),
Muserra (La Bolıeme) and Violerra (La

• Born i n 1 963 i n Hatay, Turkey,

Traviara), ete.

•

Marmara Un ivesiry Aratürk Educarion
Faculty opera seetion in 1 98 7 ,
grad uaring i n 1 99 1 . During this period
she also srudied wirlı Belkıs Aran. She
joined the Mersin State Opera and
Baller as c horise in ı 992. She has
performed such roles as Mercedes
(Carmen), Suzuki (Madame But terfly),
N i n-Sun (Gi lgamesh), ete.

NAZLI ALPTEK I N
Nazlı Alptekin 1 986'da girdiği MSÜ
Devlet Konservatuvarı'nda Prof.
Mesut l ktu (şan) ve Aydın Gün
(sahne) ile çalıştı. 1 992'den beri
Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde
çalışmalarını sürdüren Alptekin
birçok eser ve konserde yer aldı.
•

• Nazlı Alptekin entered the MSU

Srare Conservaroire in 1 986 where slıe
srudied wirh Prof Mesut İ ktu (sing i ng)
and Ayd ın Gün (opera srag i ng). Slıe
joi ned rhe Mersin Srare Opera and
Baller in ı 992 where she has appeared
in operatic roles and performed i n
concerts.

M E H M ET Y I LMAZ
Mehmet Yılmaz 1 983'de Istanbul
Radyosu Gençlik Korosu, 1 985'te
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet
Konservatuvarı ve 1 988' de de Kültür
Bakanlığı Çoksesli Korosu'na girdi.

•

He joi ned che Mers i n Srare Opera and

music teaeber berween 1 990 and 1 992

Baller i n 1 992 and has appeared i n such

and joi ned che chorus of che Mersin

operas as La Serva Padrona and Don

Srare Opera and Baller in 1 992. He has

Giovan n i . He currently works wirh the

appeared i n Handel's Messiah, The

Mersin Srare Opera and Baller as soloist

Tales of Hoffmann (Hoffman), Don

and art istic advisor.

Pasquale (Ernesro), Ali Baba ve Kırk

HASAN ALPT E K I N

Jose), Gi lgamesh (Chorus Master) and

1 983'de MSÜ Devlet
Konservatuvarı'na giren Hasan
Alptekin, şan eğitimini Prof. Mesut
l ktu, sahne eğitimini ise Aydın Gün ile
tamamladı. 1 992'de Mersin Devlet
Opera ve Balesi'ne girdi; birçok eser
ve konserde yer aldı. 1 998-99
sezonunda lzmir Devlet Opera ve
Balesi'nde Don Giovanni operasında
konuk sanatçı olarak Leporello
rolünü canlandırdı.

he was appointed as soloist.

Haram iler (Ali Baba), Carmen (Don

•

• Hasap Alptek i n entered i n the MSU

Stare Conservaroire in 1 98 3 where he
studied with Prof Mesut İ ktu (sing i ng)
and Aydın Gün (opera stag i ng). I n

ı 992, he s tarred ro work at the Mersin
State Opera and Baller where he has
performed many roles. During rhe
1 998-99 season he appeared as
Leporello (Don Giovanni) ar the İ zmir
Srare Opera and Baller as a guesr artisr.

A. HAKAN BÖLÜ K BAŞI
1 963'de Hatay'da doğan A. Hakan
Bölükbaşı, 1 987'de Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi
Bölümü'nü bitirdi. Bu yıllar içinde
Gülşen Şimşek ve Fevziye Bartu ile
çalıştı. 1 990-92 yılları arasında müzik
öğretmenliği yaptıktan sonra, 1 992'de
Mersin Devlet Operası Korosu'na
katıldı. Hakan Bölükbaşı Mesih
Oratoryosu, Hoffmann'ın Masalları
(Hoffman), Don Pasquale (Ernesto),
Ali Baba ve Kırk Haramiler (Ali Baba),

Madame B u tterfly (Pinkerton). I n 1 998

FAT I H ŞANAL
1 966'da Van'da doğan Fatih Şanal,
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Şan Bölümü'nde Prof.
Sevda Aydan ile öğrenim gördü.
Mezun olduktan sonra üç yıl süreyle
l zmi r Devlet Opera ve Balesi'nde
çeşitli solo ve koro eserlerinde görev
aldı. 1 992'de Mersin Devlet Opera ve
Balesi'ne katıldı. Bugüne kadar Arşın
Mal Alan (Veli), Çardaş Fürstin
(Boni), Şen Dul (Danilo), La Traviata
(Gastone), Ali Baba ve Kırk
Haramiler (Bacaksız), Yarasa (Alfred),
Don Pasquale (Noter), Hoffmann'ın
Masalları (Andreas, Cochenille,
Pittchicoccio, Frantz), Gilgameş (Yaşlı
kör, 1 . Gelen), La Boheme
(Parpignol) ve Don Kişot (Gamaj) gibi
eserlerde solist olarak yer aldı. Fatih
Şanal halen aynı kurumun korosunda
görev yapmaktadır.
•

•

• Born i n 1 966 in Van, Turkey, Fatih

Şanal srudied i n che Opera Seetion of the
9tlı September University Srare
Conservaroire wirh Prof. Sevda Aydan.
After his graduarion, he worked as soloisr
and clıorist for three years ar the İ zmir
Srare Opera and Baller. He joi ned rhe
Mersin State Opera and Baller in 1 992
where he has appeared as soloisr i n Arşın
Mal Alan (Veli), Die Csardasfürsrin
(Boni), The Merry Widow (Danilo), La
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Traviata (Gasrone), A l i Baba ve Kırk

• Born i n ı 967 in Moscow, Konseancin

Senian of rlıe 9rh September U n i versity

Haramiler ( Bacaksız), Die Fledermaus

Konrsevov studiecl at the Teaeber

State Conservaroi re, where she srudied

(Alfred), Don Pasquale (Notary), La

University, Vocal Faculty in the same

witlı Prol. Dr. M ü flr Bayraşa. After her

Boberne ( Parpignol) and Don Quiclıore

c i ty from ı 989 to ı 994. He has g i ven

grad uarion i n ı 996, slıe joinecl the

(Gamaclıo). Fatih Tanal currently works

many concerrs in R ussia anel

chorus of rhe Mersin Stare Opera and

at the same i nsti tution as a chorisr.

part iciparecl in many vocal competi r ions

Bal ler. S he has perfiırmecl as soloisr i n

throughout the world, such as the Leyla

Carmen, Don G iovan n i , Madaıne

Gencer anel Boris Clıristov com per ir ions.

Bur rerfly and Fiddler on rhe Rool.

G ÖKHAN VARKAN
1 968'de Balıkesir'de doğdu. ilk ve
orta öğrenimini Bergama'da, lise
eğitimini lzmir'de tamamladı ve
1 986'da izmir Devlet
Konservatuvarı Şan Bölümü'ne
girerek Prof. Sevda Aydan'ın
öğrencisi oldu. 1 992'de Mersin
Devlet Operası Korosu'na katıldı. La
Boheme (Marcel lo), Aşk l ksiri
(Belcore), Şen Dul (Cascada),
Madam Butterfly (Sharpless), Ali
Baba ve Kırk Haramiler (Abdu llah),
Don G iovanni (Masetto), La
Traviata (Germont), G i lgameş
(Urşunabi) gibi eserlerde solist
olarak rol aldı.
•

He has many roles i n lı i s repertoi re anel
currently works at the Mersin Srare
Opera anel Baller as a soloist.

G I LG A M ES H

ZEY N E P TATLl PlNAR
1 970'de Sivas'da doğan Zeynep
Tatlıpınar, 1 988- 1 992 tarihleri arasında
MSÜ Devlet Konservatuvarı, Opera
ve Konser Şarkıcılığı Bölümü'nde
eğitim gördü. 1 992'de Mersin Devlet
Operası Korosu'na girdi. Boş Beşi k
(ağaç), Mesih Oratoryo'su (alto
partisi), Korolu Fantezi (alto partisi),
La Traviata (Anina), Hoffmann'ın
Masalları (Antonia'nın annesinin sesi),
Gilgameş (Antum) ve Madam Butterily
(Suzuki) gibi eserlerde rol aldı.
•

• Born i n 1 968 in Bal ı kesir, Turkey,

Gökhan Nazif Varkan com pleted h i s

• Born i n ı 970 in S i vas, Turkey,

p r i m ary a n d seconclary education i n

Zeynep Tat l ı p ı nar studiecl in the Opera

Bergama/ I zm i r a n d h i s l ycee educati on

and Concerr Sing i ng Seetion of the

i n İ z m i r . He e n tereel the ! z m i r State

M i mar Si nan Un iversity Srate

Conservaro i re Opera Seetion in 1 986

Conservaro i re in I stanbu l . She joi ned

w here he stud ied w i t h P rof. Sevda

rhe clıorus of rhe Mers i n Srare Opera

Ayclan. He joi necl the clıorus of the

and Bal ler in 1 99 2 . She has parrici parecl

Mersi n State Opera i n 1 99 2 . H e has
performed as soloist in La Boberne

i n performances of " Boş Beşi k (as The

Tree), Messiab Orarorio (al ro), Clıoral

( Marcello), L'E l i s i re d 'A m ore

Fantasy (al ro), La Traviara ( A n i na), Les

( B elcore) , The Merry W idow

Canres d ' Hoffmann ( r lıe voice of

(Cascada), Madame B u t terfly

A nroria's morlıer), G i lgaıneslı ( Anru m )

(Slıarpless), A l i Baba ve K ı r k

a n d i n Maciama B urrerfly (Suzuk i ) .

Harami ler (Abdullah), Don Giovan n i
(Masetto), L a Traviata (Germ o n t ) and
G i lgameslı ( U rslıunabi ).

AYŞEGÜ L DEVRIM SERDAR
1 974'de doğan Ayşegül Devrim
Serdar, liseyi Kuşadası'nda bitirdikten
sonra, izmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Şan
Bölümü'nde Prof. Dr. Müfıt Bayraşa
ile öğrenim gördü. 1 996'da mezun
olduktan sonra Mersin Devlet Opera
Korosu'na katıldı. Carmen, Don
Giovanni, Gilgameş, Madam Butterily,
Damdaki Kemancı (Anatevka) gibi
eserlerde solist olarak rol aldı.
•

K ONSTANTiN KONTSEVOV
1 967'de Moskova'da doğan
Konstantin Kontsevov, 1 989-94
arasında Moskova Öğretmen
Ün iversitesi, Vokal Eğitim
Fakültesi'nde eğitim gördü. Rusya'da
birçok konser verdi ve Leyla
Gencer, Boris Kristov gibi şan
yarışmalarına katı ldı. Repertuarında
birçok solo rol bulunan Konstantin
Kontsevov, Mersin Devlet Opera ve
Balesi'nde solist olarak görev
yapmaktad ır.

•

G I LGAM EŞ

• Born i n 1 97 4 , Ayşeg ü l Devrim

Serdar complerecl lıer lycee eclucarion in
Kuşacias ı l i z m i r and entereel t he S i ng i ng

1 . PERDE
Gilgameş'in otağının önünde toplanan
Uruk halkı, zalim En-Me-Kar'dan
yakınmaktadır. En-Me-Kar'ın kızı Nin
Sun, oğlu Gilgameş'i hangi koşullarda
doğurduğunu anlatır: O, Güneş
Tanrısı Şamaş'ın kendine bir
armağanıdır. Gi lgameş görünür;
Tanrılar'a ters düşme pahasına da
olsa, ülkenin esenliği için elinden
gelen herşeyi yapacağına söz verir.
Güzellik Tanrıçası lştar ise gerçekte,
bu küstahlığa kızan Tanrılar'ın
hazırladığı bir tuzaktır; çünkü ona
dokunan herkesi ölüm
beklemektedir. Ne var ki, iştar'ın
Gilgameş'i cezbetme yolundaki tüm
çabaları sonuçsuz kalır. Varlığını
insanlara adayan bir kahraman için,
Tanrılar'a kafa tutmak bundan böyle
kaçınılmazdır. En-Me-Kar'ın ölüm
haberi bile artık onu tatmin
etmeyecektir.

ll. PERDE
Nin-Sun, Tanrılar'ın intikam
düşüncesiyle yarattığı yabanıl adam
Enkidu'yu güçten düşürmek üzere,
saray fahişesi Miliza'yı görevlendirir.
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Miliza ise çılgınlar gibi seviştiği bu
yaratığa sonunda gönlünü kaptırmıştır.
Gilgameş, giriştikleri güç gösterisinde
Enkidu'yu kolayca yener. Ancak
hileyle galip geldiğini öğrenince bir
başka sefer yine karşılaşmayı önerir.
Enkidu bu teklifi geri çevirdiğinde
aralarında büyük bir dostluk bağı
kurulur. Böylece, Tanrılar'ın öfkesi
daha da artmıştır; ülkelerinin dışında,
Göklerin Boğası ile Humbaba onları
beklemektedir. Enkidu, bu savaş için
çıkacakları yolculukta Gilgameş'e
rehber olmaya hazırdır.
lll. PERDE
Gi lgameş ile Enkidu, Tanrılar'a karşı
giriştikleri savaşın ilk bölümünü
kazanmış olarak bir köşede
uyumaktadır. l ştar, yanında Aruru,
Antum ve Anu ile birlikte görünür.
Güzellik Tanrıçası bir kez daha şansını
denemek ister. Ancak, tuzağa Enkidu
düşer. Gilgameş tarifsiz bir acıya
boğulur. Bu arada karşılaştığı kör
adam, ölümsüzlüğün gizini yalnızca
Utnapiştim'in bildiğini söyleyince,
Gilgameş için yeni bir sayfa açılır.

up by the Gods who are furious ar t h i s

ACT IV

i nsolence, a s elearlı awairs everyone

G i lgamesh, after crossing the Brook of

who wuehes her. B ur all rhe efforrs of

Dearh, fınal l y fıncls U rnapis h r i m . B u r

l slırar

he is horrifıed w h e n he learns t h e cosr

ro

seduce G i lgamesh are in vai n .

Henceforrh, i r is unavoidable for rhe

of i m ınorral i ry : To li ve erernal Iy is

hero, who ded i cares h is exisrence ro

nor h i ng bur rolerating rhe calaın i ry of a

humani ey, ro chal lenge rhe Gods. Even

rerrib l y bor i ng l i fe of loneli ness. Deadı,

rhe news of En-Ma Quar"s elearlı w i l i

for G i lgames h , who cal ls for Jshrar, is

nor sarisfy h i m .

does nor d i e when he eınbraces lshrar

ACT l l
N i n-Sun orders rhe pros r i r ure M i l i za
do every r h i ng

IV. PERDE
Ölüm Deresi'ni aşan Gilgameş,
sonunda Utnapiştim'in huzuruna
çıkar. Ancak, ölümsüzlüğün bedelini
öğrendiğinde dehşete düşer:
Ebediyen yaşamak sıkıcı bir yalnızlığa
katianınayı gerektiren bir yıkımdı r
sadece. Ölüm, l ştar'ı çağıran Gilgameş
için bir korku nedeni olmaktan çıkıp,
yerini neredeyse kurtuluş özlemine
bırakmıştır. l ştar'a sarıldığında ölmez,
ama sonsuza dek yaşamanın bedelini,
yitirdiği yüzüyle ödemek zorunda
kalır. Tanrılar, ölümü bir armağan
olarak Gilgameş'e çok görmüşlerdir.

no longer somer h i ng rhar he fears bur
al most a longing for deliverance. He

ro

ro

weaken E n k i d u , rhe

savage man who was c reared by rhe

The Gods have deemecl elearlı roo grear

Gods i n order

a presenr for G i lgaınesh .

ro

rake revenge. M i l i za,

afrer seducing rhis crearure, fal ls in love
wirh h i m . G i lgamesh bears E n k i d u
eas i l y i n a demonstrarion of srrengrh
bur learn i ng rhar he had a rricky
v icrory, he proposes

ro

Enkidu ro repear

rhe fıg h r . The refusal of E n k i d u ereares
a srrong friendsh i p berween rhem , r h us
i ncreasing rhe anger of rhe Gods: rhe
Bull of Sk ies and H u m baba now wair
for rhem oursicle rhei r counrry. E n ki cl u
is ready

ro

g u ide G i lgamesh o n rhe

journey

ro

rhe fıghring place.

ACT l l l
G i lgamesh and E n kicl u , afrer w i n n i ng

ACT I
The Ourouq people, garhered i n from

rhe fırsr parr of rheir fıghr againsr rhe

o f G i lgamesh "s i m perial renr , com plain

Gods, have fal len asleep. Ishrar,

abour rhe merci less En-Me-Quar. N i n

accompanied by Arourou anel Anou

Sun, rhe daughrer of En-Me-Quar,

appears; rhe Godcless of Beaury w i l i rry

narrares how she has g i ven b i rrh
son Gi lgamesh; he is a presenr

ro

ro

her

her

every r h i ng i n his abi l i ry

ro

rhe counrry, eve n if he has

her power for rhe second r i me, bur ir is
Enkidu who fal ls inro rhe rrap.
G i lgamesh is ful l of g rief. In r he

by Shamash , rhe God of S u n .
G i lgamesh appears; he prom ises

ro

do

meanr i me, rhe bii nciman rhar

safeguard

G i lgamesh comes across, rells him rhar

be i n

only Urnapish r i ın knows rhe seeret of

ro

bur he has been forced ro pay rhe cosr
of l i v i ng erernal l y by los i ng h i s face.

confl icr w i r h rhe Gods. l shrar, r he

i m morral iry which offers a new

Beaury Goddess is, in fac r , a rrap ser

possibi l i ry for G i lgamesh .
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DANS D A NCE

PETER SC HAU FUSS BALESi
PETER SCHAU F U S S BALLET
ÇAYKOYSKI ÜÇLEMESI (Üç düş) - TCHA IKOVSKY T R I LOGY (Three dreams)

PETE R SCHAUFUSS

KUGU GÖLÜ (Korkulu bir düş) SW AN LAKE ( A nighrmare)
• Peter Schaufuss, Danimarka
___,
___________-___--___
Kraliyet Balesi'nin baş dansçıları
d
l
)
_
a
_
_
_
_
a
_
s
u
s
_
(
Y
U
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_)_T
G B E A T_A en
S L EH E_
__
E P I N_
üş
re m
_UYUYA N G u·· ZE L (Şehvetli bi r dFrank Schaufuss ve Mona Yangsaa'nın
FINDIKKlRAN (Mutlu bir düş) TH E NUTCRACKER (A happy dream)
oğlu olarak Kopenhag'da doğdu.
-----------4 Babası bir süre Danimarka Kraliyet
Balesi'nde eğitmenlik de yaptı. Peter
Schaufuss, yedi yaşında Kraliyet
Tiyatrosu'nun Bale Okulu'na kabul
edildi ve aday olarak girdiği
toplulukta Don Kişot ile ilk
gösterisine çıktı. Bundan kısa bir süre
sonra Kanada Ulusal Balesi'nden
solistlik teklifi aldı. Kanada'da
geçirdiği iki sezondan sonra
Kopenhag'a geri döndü ve ardından
bu kez baş dansçı olarak Londra
Festival Bale'sine katıldı. Bu süre
zarfında baş dansçı olarak klasik
repertuarda, St Petersburg Kirov
Balesi'nden Londra Kraliyet Balesi'ne
kadar birçok sahnede kendini
kanıtladı. 1 974'te George Balanchine
Schaufuss'u New York Kent Balesi'ne
davet etti ve onun için özel olarak iki
bale sahneye koydu. Peter Schaufuss
için eserler sahneye koyan diğer
Müzik Music: P. I.ÇAYKOVSKI TCHAI KOVSKY ( 1 840- 1 893)
koreograflar arasında Roland Petit
Koreografı: PETER SCHAUFUSS, choreographer
(Paris Operası), Kenneth MacMillen
Sahne ve ışık tasarımı: STEVEN SCOTT, ser and l ighring designer
ve Sir Frederick Ashton
Giysi tasarımı: TATYANA VAN WALSUM, cosrume designer
bulunmaktadır.
Yapım Ekibi Producrion Team
Peter Schaufuss yönetmen ve
Yapım ve tasarım danışmanı: STEVEN SCOTT, producrion and design consultant
koreograf olarak Bournonville'in A
Bale eğitmenleri: ADRIENNE MATHESON - ADAM LÜDERS, ballee m istress and master
Folk Tale, Napoli, La Sylphide'in
Topluluk ve sahne müdürü: YIANNI PAPOUTSIS, company and scage manager
yanısıra
Giselle ve üç Çaykovski
Idari yönetmen: LISETTE STOBBE, busi ness adm i nisrracor
klasiğini (Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel
Yapım sahne müdürü: LUCY BESTWICK, producrion scage manager
ve Fındıkkıran) sahneye koydu.
Teknik danışmanlar: MATTHEW McCONNELL - RAPHAEL DEMANGEAT 
Birçok TV gösterisinde dansçı,
BRIAN ROWLANDS, rechnical consulrancs
Işık teknisyenleri: J ESPER SCHLÜTTER - DORTE BECH, l ighcing rechnicians
Gardrop sorumlusu: JANNE BOISEN, wardrobe m iscress
Yapım gardrop danışmanı: MIRANDA HUDSON, produccion wardrobe consulranc
Giysi yapımı: KIRSTEN RASMUSSEN, cosrume manufacturer
Yapım ses mühendisi: YIANNI PAPOUTSIS, prod uccion sound engineer
Dansçılar Daneers
ALEXANDER BOURDAT - AMY HOLLI NGSWORTH
ANASTASSIA FEDOROVA - CAROLINE PETTER - FIONA SIMPSON
GAETANO POSTERINO - HILARY BRIGGS - JAMES COCKER
JOSEF VESELY - JUAN RODRIGUEZ - JULIAN LANKSHEAR
JURRIAAN LOOS - LISA PROBERT - MAX AROVEN - MAYUMI AIKO
MICHELLE LARSEN - PANTELIS ZI KAS - QUANG VAN
SUZANNAH KING - TIM ALMAAS - ZARA DEAKIN - ZOE RAYNE
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yönetmen ve koreograf olarak çalıştı;
önce BBC. ardından da birçok ülkenin
TY'Ierinde yayınlanan kendi program
dizisini hazırladı.
Peter Schaufuss baleye yaptığı
katkıdan dolayı birçok uluslararası
ödül kazandı; 1 988'de Dan imarka'dan
Şövalye Nişanı almasının ardından
1 99S'de Belçika Kraliyet Madalyası ile
ödüllendirildi.
Londra Festival Balesi (şimdiki Ingiliz
Ulusal Balesi), Deutsche Oper Berlin
ve Kopenhag Kraliyet Balesi'nde
yönetmen olarak görev yapmış olan
Peter Schaufuss, bale dünyasının
efsanelerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Peter Schaufuss'un
kurduğu ve kendi adını taşıyan Peter
Schaufuss Balesi Danimarka'nın ilk
özel ve uluslararası bale topluluğudur.
• Perer Schaufuss was bnrıı i n

eli rector anel choreographer o n
nu merous TV shows anel h a s had h i s
own T V series - at firsr o n B BC anel
larer on in many other coun t ries.
Peter Schaufuss has receivecl nu merous

i nt ernar ional awarcls, recog n i si ng h i s
com riburion r o t h e bal ler world . In
ı 9 9 H he was knightecl i n Denmark anel,

i n ı 99 5 , he became an officer of che
Be lg ian Ord re ele la Cou r o n n e .

Afrer being el i rector at r he London
Fes r i va l Baller ( now the English

Nat ional Bal ler), Deutsche Oper in
Berl i n and c he Royal Baller in
Copenhage n , he comi nues as one of che
few working l egen cl s i n the
i nternational bal ler worl d . Peter
Schaufuss has creared his own

Meme gösterisi için gerçekleştirdiği
ışık tasarımıyla Benois Ödülü'nü
kazandı.

company, The Peter Schaufuss Baller
which i s the first i ndependent ,

• Sreven Scort has worked with Peter

i n rernarional l y rouri ng company i n

Schaufuss before as a Plan n i ng Di recror

Den mark .

ar the English National Baller anel

Copenhagen, the son o f p r i n c i pa l

Deursche Oper in Berl i n . I n L 996 he

daneers a t t h e R oyal Dan ish Thear re ,

created che ser ancl l ighring design for

Fra n k Schaufuss anel Mona Y a n g saa .
For a w h i le , h i s farher was a l so t h e
h a l l e r m a s t e r of the Royal Dan ish
Bal lu. Per er Schaufuss entereel t he
R oyal Thearre·s Baller School ar the age

o( seven and maele his clebur in the pas
de deux of Don Quixore afrer he had
entereel rhe company as a cand idare.
S h o r r l y afrer this, he was offe red a job

as a soloist w i t h the National Baller of
(anad a . A frer rwo seasons in (anada ,
he rerurned Copenhagen for a shorr
w h i lc before accepti ng a job as
pri n c i pa l dancer w i t h t he London
Fest i val 13 a l l cr . Duri ng this per i od ,
Sc haufuss esrablished hi mself as a

p r i n c i pal dancer i n r he e n t i re c l ass i c a l
reperroi re, rang i n g from rhe K i rov
B a l l c.:r i n Sr Perers b u rg
B a l l e r i n London .

In

ro

th e R o ya l

ı 97 4 , George

Bala n c h i ne i nv i r ed hi nı ro t he N ew
York Ci ry Bal ler and crearecl r wo

ba l i e r s es pec i a l l y for h i m . O r h e r

l ead i ng

choreographers creared ba l ie r s

for Pet er Schaufuss, i n c i u e l i ng R o l anel
Ptr i r (at rh e Par i s Opera) K e n n e r h
MacM i l l an and S i r Fred e r i c k A s h ron .
As d i recror and choreog rapher Per e r
Scha u fuss has s ragecl Bourııo n v i l lc ' s .. A
Fol k Tal e " , " N apol i " and " La
Sy l ph i d e " , as wel l as " G i se l l t " and r he
r lı ree Tc h a i k ovsky classics: Swan Lah·,
S l eepi ng Bea u r y and The N mcracker.
H t has worked as a dancer, ba l l er

STEYEN SCOTT
Planlama yönetmeni olarak Ingil iz
Ulusal Balesi'nde ve Deutsche Oper
Berlin'de Peter Schaufuss ile çalışan
Steven Scott, Schaufuss'un Kuğu
Gölü, Uyuyan Güzel ve Fındıkkı ran
prodüksiyonlarının ışık tasarımlarını
gerçekleştirdikten sonra, 1 996' da
HamJet'in dekorlarını ve ışık
tasarımını yaptı. Düzenli olarak film
yapınıcısı Peter Greenaway ile birlikte
çalışan Steven Scottt, Stephen
Petronio, Michael Clark ve Bill
T. Jones için de gösteri ve film
prodüksiyonları yaptı. Ayrıca
Anastasia ve Different Drummer'ın
sahne tasarımlarında Sir Kenneth
MacMillan'ın, Uyuyan Güzel ile
Giselle'de de Desmond Heeley'in
asistanı oldu. Scott'un diğer projeleri
arasında Peter Greenaway'in operası
Rosa, A Horse Drama (Hollanda
Operası), Michael Clark'ın Mmm
(Bahar Ayini); aralarında Via
Lewandonsky, Kiki Smith, David Saue
ve koreograflar Molissa Fenley ve
Karele Armitage'ın de yer aldığı
Berli n'de yeni bir dans projesi
bulunuyor. Scott ayrıca heykeltraş Sir
Anthony Carr'ın asistanlığını yaptı ve
Valencia kenti için portatif bir tiyatro
sahnesinin tasarımını gerçekleştirdi.
Steven Scott 1 996'da Lyon Ballesi'nde
sahnelenen Martine Müller'in Le Jour
•

"Haıııler'' on Kronborg anel has, prior

to

rhis, creared l i g h r i ng design for
Schaufuss's procluctions of "Swan Lake",
"Sieeping Beaury''ancl "The
N u tcracker". Scott reg ularly works with
fi l m maker Peter Greenaway anel has
proclucecl shows, fi lms, ete. for Stephen
Ferronio, M ichael Clark anel Bi l l T.
Jones, assisteel Sir Kennerh MacM i l lan
on set design s for " Anasrasia" anel
" D i fferent Druııımer" anel has assisteel
Desmond Heeley on "Sieeping Beaury"
and " G ise l l e " . His recent projeers

incl ucle Peter Greenaway's opera " Rosa,
A Horse Drama" for Netlıerlancls
Opera, Michael Clark's " M m m " (Le
Sacre du Temps) and the !au nch of a
new ciance program me in Berl i n ,

arteneleel by, among orhers, V i a
Lewanclonsky, K i k i S m i r h , David Saue
anel the choreographers Mol issa Fenley
and Karole Armi rage. Scott has assisteel
the scul pror Sir Anthony Carr anel has
designeel a clismountable rheatre ser for
the ciry of Valencia. I n l 996, Steven
Scort receivecl the Benois Prize for the
lig h t i ng design on Marrino M ü l ler's "Le
Jour Meme" at the Lyon Bal ler.

TATYANA VAN WALSU M
Avrupa sahnelerinin genç ve
başarılı giysi tasarımcılarından biri
olarak tanınan Tatyana Yan Walsum,
•
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Allisan Chirry and Margeret Harris at

prod uctions will not tu rn our as a

Morley Design. She has created

biographical rr io bur a lo r of rhe life of

costumes for London Halland Park

Tchaikovsky will be reflecred borh in

Fesrival's producrions of La Boheme

rhe music and rhe plot, in the

and Carmen. Her earliest designs for

psychology behind the srory. The rhree

baller were for Marrino Müller"s "'A

baliers form my suggestion how to

woman you can take ro anather

make classical baliers come alive".

universe - Sametimes she just leaves
you the re"", which was fırst scaged in
Bad Gleichenberg and later at the
Netherlands Dance Thearre ( ı 992).
Van Walsum's studio is situareel in
Amsterdam and her recenr works
include: Heidi (Netherlands Dance
Thearre, 1 994) and Dear Life (Donau

Worthing Sanat Koleji
(Sussex/lngiltere) ve Wimbledon
Sanat Okulu'nda (Londra) dekor ve
giysi tasarımcılığı öğrenimi gördü.
Allison Chitty ve Margaret Harris'in
(Motley Design) kurslarına katıldı.
Londra'daki Hollanda Park Festivali
yapımiarı olan La Boheme ve
Carmen'in giysi tasarımlarını
gerçekleştirdi. Bale için ilk
tasarımlarını Martino Müller'in önce
Bad Gleichenberg ve ardından da
Hollanda Dans Tiyatrosu'nca
sahnelenen "A Woman you can take
to another Universe - Sometimes she
j ust leaves you there" ( 1 992) isimli
bale yapımiarı için gerçekleştirdi.
Stüdyosu Amsterdam'da bulunan Van
Walsum'un diğer çalışmaları arasında
şunlar bulunuyor: Martino Müller'in
Heidi (Hollanda Dans Tiyatrosu,
1 994) ve Dear Life (Donau Balesi,
Zagreb 1 995), yine Martino Müller'in
La Jour Meme (Lyon Balesi, 1 995),
Wies Marx'ın Largos (Utrecht Tabori
Festivali, 1 995), Dorothee van den
Berghe'nin filmi Keer Uw Boot Om
En Bid ( 1 995), Peter Schaufuss'un
Hamlet'i (Danimarka Kraliyet Balesi,
1 996), Martino Müller'in Ever So
Never So (Bern Şehir Tiyatrosu,
1 996) ve Outside Looking In
(Deutsche Oper Berlin, 1 997), Cathy
Marston'un Figure in Progress
(Kraliyet Balesi, 1 997).

Baller Zagreb, 1 99 5 ) bor h by Mart i no
Müller; La Jour Meme again by
Mart i no Mü ller (Lyon Ballet, 1 995 ) ;
Largos by Wies Marx (U treche Tabori
Festival, 1 99 5 ); Keer Uw Boot Om En
Bid, a film by Dorothee van den
Berghe 0 99 5 ); Hamler by Peter
Schaufuss (The Royal Danish Ballet,
1 996); Ever So Never So (Stadcschearre
Bern, 1 996) and Outside Looking I n
(Deursche Oper Berlin, ı 9 9 7 ) , bor h by
Martina Müller and Figure in Progress
by Cathy Marston (Royal Ballet, 1 997).

ÇAYKOYSKI ÜÇLEMESI
TCHAIKOVSKY T RILOGY

Peter Schaufuss, Çaykovski
Üçlemesi'ni şöyle açıklıyor: "Üç
baleyi, sanki uzun tek bir hikayeymiş
gibi birbirine bağlama düşüncesinden
hareket ettim. Her sanatçı eserlerine
kendi yaşamından birşeyler aktarır ve
bu konuda, belki de Hans Christian
Andersen ile Çaykovski en çok
bilinen örneklerdir. Bu üç yapımım
bir özgeçmiş üçlemesi biçiminde değil
de, müzikte, kurguda ve hikayenin
gerisindeki psikolojide Çaykovski'nin
yaşamının birçok yönünün yansıması
olarak ortaya çıktı. Bu üç bale, klasik
baleye nasıl yeniden canlılık
kazandırılacağına bir örnektir".
•

• Peter Schaufuss about the idea

behind the Tchaikovsky Trilogy: "'lt is
• Tatyana Van Walsum is one of the

my inrenrion ro connect the three

young and successful designers of the

baliers as though they were one long

E uropean thearre. She was educated as a

srory. Every areise reflects some of his

set and cosrume designer at the

own life i n his works - Hans Christian

Worrhing College of Art in Sussex and

A nelersen is probably the most well

Wimbledon School of Are in London.

known example and Tchaikovsky is no

Subsequenrly she cook courses with

exception. Of course, my three

169

DANS D A N C E

PETER SC HAU F U SS BALESi
PETER SCHA UFUSS BALLET
ÇAYKOYSKI ÜÇLEMESI ( Ü ç düş) TCH A I KOVSKY TR I LOGY (Three dreams)
KUGU GÖLÜ (Korkulu bir düş) SW AN LAKE (A nighrmare)

KUGU G Ö LÜ (Korkulu bir düş)
S W A N LAKE ( A n ightmare)

Müzik Music: ÇAYKOYSKI TCH A I KOVSKY

1. PERDE
Düş Kurucu yatakta yatmaktadır.
Koreografı: PETER SCHAUFUSS, choreographer
Anne Kraliçe ve oğlu Siegfried belirir;
Sahne ve ışık tasarımı: STEVEN SCOTT, ser and l ighr i ng designer
anne, artık bir gelin seçme zamanının
geldiğini oğluna hatırlatır. Arkadaşları
Giysi tasarımı: TATYANA VAN WALSUM, cosrume designer
-------,
--------� prens için dans ederler ve soytanlar
da herkesi eğlendirmek için
ellerinden geleni yapar. Prens,
soytarılarla birlikte kraliçenin
yanından ayrılır. Soytanlar ormanda,
ayışığında parlayan Kuğu Gölü'nün
kenarında prensi n ihayet yalnız
bırakırlar. Siegfried, gündüz kuğuya
dönüşen Kuğu Kız ve arkadaşlarıyla
karşı laşır; Siegfried ile Kuğu Kız
birbirlerine aşık olur. Kuğular
üzerinde büyü gücü olan kötü ruhlu
Rothbart'ın etkisindeki kız, gün
doğarken yeniden kuğu kılığına girer.
ll. PERDE
Kraliçe baloya dört prenses davet
eder ve oğlundan, bunlardan birini eş
olarak seçmesini ister. Siegfried'ın
aklında sadece Kuğu Gölü'nde
rastladığı kız vardır ve prensesierin
arasından bir seçim yapmayı
reddeder. Bu arada iki konuk daha
gelir: Bunlar Rothbart ve Siyah Kuğu
olan kızıdır. Siegfried şaşkınlık içinde,
Prens Pri nce Siegfried
Annesi, Kraliçe H is Morher rhe Queen
büyücünün kızını Kuğu Gölü'nde
K uğ u Kız The Swan G i r!
gördüğü kız sanır ve eş olarak onu
Büyücü Rothbart The Sorcerer Rorh barr
seçer. Siyah Kuğu gerçek kimliğini
Retart'ın Kızı, siyah kuğu H is Daughrer the black swan
açıklar ve Siegfried, Kuğu Kız'a ettiği
Düş Kurucu The Dream Master:
yemini bozduğunu anlar; çaresizlik
l spanyol Prensesi Spanish Princess:
içinde, Kuğu Kız'ı bulmak için Kuğu
Arap Prensesi A rab Pri ncess:
Gölü'ne koşar. Bu arda Rothbart da
Çinli Prenses Ch i nese Pri ncess
Kraliçe'yi karanlığın çekici dünyasına
Rus Prensesi Russian Pri ncess:
--------1 doğru sürükler. Siegfried Kuğu Kızı
1 8 . 6. 1 999, Atatü rk Kültür Merkezi, Büyük Salon. 2 1 .30
arar ama bulamaz; heyecan içinde
A r a r ürk C u l r u ral C<:nrre, G rand H a l l , 9 . .30 pm
kuğuları kovalamaya başlar. Onları
izlemek isterken, yorgunluktan yere
yığılır. Sonra Düş Kurucu yatakta
Siefried'in yerini alır: Korkulu düş
sona ermiştir . . .
ACT I
The Dream Master is l y i ng on the bed.
The boy Siegfried and his morher the
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Queen appears, and she rem i nds h i m
that the t i me has come for h i m to
choose a bride. However, the friends
ciance for the prince anel the jesters do
rheir best to make everybocly happy.
W hen the prince leaves the Queen, rlıc
jesters fol low h i m . In the foresr they
fı nal l y leave h i m alone, i n the
m oonlight by the Swan Lake. Here
Siegfried meers the Swan G i r! anel her
friends who are bewi rchecl as swans i n
dayrime - and Siegfried a n d r h e Swan
G i r! fal l in love. As the morn i ng
breaks, the g i r! rurns i n to a swan again
- warched over by the evi ! Rotlı barr
who has the power over rhe swan
people.
ACT I I
The Queen has i n v i red four ı rincesses
to a bal i and she demands that Siegfried
chooses one of rhem as h i s bride.
Siegfrieel only r h i n ks of the gir! that he
mer by rhe Swan Lake anel he refuses

ro

choose berween rhe pri ncesses. Yer
anather guesr arrives - rhar is Rorhbarr
w i r h h i s claughrer, the black swan. Bur
i n h i s b l i nelness Siegfrieel sees her as r he
g i r! from Swan Lake anel chooses her as
h i s bricle. The black swan rhen reveals
her rrue ielen r i r y , and Siegfrieel realises
rhat he has broken his vow to the Swan
G i r ! . Desperarely, he h u rries towarels
the Swan Lake to fınel rhe Swan G i r! w h i le Rorhbarr rakes rhe Queen furrher
out i nro the magneric u n i verse of
elarkness. Siegfried searches for the
Swan G i r! bur he eloes not fı nd her, and
i n his eagerness he ends up chasing rhe
swans away. He rries to fol low r hem
bur enels up dropping w i r h exhausrion.
Then the Dream Master replaces
Siegfrieel on the bed - rhe n ighrmare is
over.
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PETER SCHA UFUSS BALLET
ÇAYKOYSKI ÜÇLEMESI (Üç düş) - TCH A I KOVSKY TR I LOGY (Three dreams)
UYUYAN GÜZEL (Şehvetli bir düş) T H E SLEEPING B E A UTY ( A sensual d ream)

UYUYAN G ÜZEL
(Şehvetli bir düş)
T H E SLEEPING B EAUTY

Müzik Music: ÇAYKOYSKI TCHAI KOVSKY
--------� (A sensual dream)
Koreografi: PETER SCHAUFUSS, choreographer
1. PERDE
Sahne ve ışık tasarımı: STEVEN SCOTT, ser and l ighring designer
Kraliçe ve kocası şehvetli bir heyecan
içindedir. Aynı sırada, Düş Kurucu
Giysi tasarımı: TATYANA VAN WALSUM, cosrume designer
yataktaki genç adamı uyandırır ve
birlikte, kötü ruhlu Carabosse'nin de
izlediği bir yolculuğa çıkarlar. Kraliçe,
Carabosse'nin üvey kardeşi olan bir
kız çocuğu doğurur. Iyili k perileri
cömert hediyeleriyle birlikte Şafak'ın
vaftiz törenine gelirler. Davetli
olmayan Carabosse'nin gelmesiyle
eğlence birden kesilir: Carabosse hem
Şafak'ı kıskanmış, hem de babasına
öfkelenmiştir. Düş Kurucu arabulucu
olmayı dener ama bu, Carabosse'nin
öfkesinin ona yönelmesine neden olur.
Şafak büyür ve sonunda, ona hediye
olarak "Ölümün gizli intikamı"nı veren
Carabosse ile tanışır. Böylece Şafak,
dört prens kendine kur yaptığında
birdenbire boğularak ölecekmiş gibi
olur. Düş Kurucu boğulmayı önlerneyi
ve
Carabosse'nin intikamını derin bir
Şafak A urora
uykuya dönüştürmeyi başarır: Ancak,
Annesi, Kraliçe Her morher rhe Queen
Kraliçenin kocası, Şafak ve Carabosse'in babası
bir prensin gerçek aşk öpücüğü bu
The husbancl of rhe Queen, rhe farher of Aurora anel Carabosse
uykuyu bozabilecektir. Ve Düş
Carabosse, kralın kızı ve Şafak'ın üvey kız kardeşi
Kurucu, peşindeki Carabosse ile
Carabosse, rhe daughrer of the king anel Aurora's half-sister
birlikte, bu prensi bulmak için yollara
Düş Kurucu The Dream Masrer
düşer . . .
Güzellik Perisi The Fairy of Beaury
Bilgelik Perisi The Fairy of W isdom
l l . PERDE
Aşk Perisi The Fairy of Love
Düş Kurucu genç bir adamla gelir ve
Sadakat Perisi The Fairy of Fairh
onu Prens Florimund olması için ikna
lspanyol Prensi Spanish Prince
Arap Prensi Arab Prince
eder. Peşlerinden hiç ayrılmayan
Çinli Prens Chi nese Prince
Carabosse ile birlikte yola çıkarlar;
Rus Prensi R ussian Prince
Prens Florimund'un fikrini değiştirir
Genç adam, Prens Florimund The young man, Pri nce Florimuncl
gibi olması üzerine yolculuk bir
--------�
sınamaya dönüşür. Carabosse onu
1 9 . 6. 1 999, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.30
baştan çıkarmayı dener ama Düş
A r a r ü rk C u l r ural Cenr re, G rand Hal l , 7 . .)0 pm
Kurucu tam zamanında bunu engeller
ve sonunda Şafak'ı bulurlar. Prens aşk
öpücüğüyle prensesi öpme şansını
yakalar; Şafak uyanır, yeniden yaşama
döner ve birlikte mutluluklarını
kutlarlar. Düş Kurucu girer ve oğlanı,
genç adamı, prensi ve prensesi yatağa
yatırır.
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ACT I
The Queen and her husband are seen i n
sensual endıusias m . Ar che same r i me,
the young man on che bed is woken up
by the Dream Master and rogerher they
ser out on a journey, followed by che
evi! Carabosse. The Queen gives b i rrh
ro a daughrer, the half-sister of
Carabosse, and ar the chrisreni ng parry
for Aurora good fai ries arrive w i r h rheir
generous gifrs. However, the parry is
i nrerrupred when Carabosse arrives
w i rhour being i n v i red . She is jealous of
Aurora and furious w i r h her farher. The
Dream Master tries ro mediate but this
only makes him che new targer of
Carabosse's anger. Aurora grows up and
fınally meers Carabosse who rhen gives
her her presenr - a h idden revenge of
dearh. So when four princes cOLırt
Aurora she is suddenly h i r by a drasric
suffocarion. The Dream Master
manages ro avoid the clıoking and
change Carabosse's revenge i neo a deep
sleep - a sleep that can only be broken
by a real k iss of love by a pri nce. And
che Dream Master sers out ro find this
pri nce, followed by Carabosse.
ACT I I
The Dream Master arrives w i r h che
young man and persuades him ro
become Pri nce Florimund. They rravel
- closely fol lowed by Carabosse - and
the journey rurns i neo a rrial when
Pri nce Flori mund loses his way.
Carabosse rries ro rempt h i m but
Dream Master i n rerferes j usr i n r i me 
and fı nal l y they fı nd Aurora. The
Prince gers h i s chance

ro

kiss rhe

pri ncess wir h h i s ki ss of love and
Aurora wakes up and comes ali ve, anel
rogerher rhey celebrare rheir happiness.
The Dream Master enrers anel places
che boy, che young man, che pri nce anel
the princess on the bed.
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F I N D I K Kl RA N
( M utlu bir düş)

--------� THE NUTCRACKER
(A happy dream)
ÇAYKOYSKI ÜÇLEMESI (Üç düş) - TCH A I KOVSKY TR I LOGY (Three dreams)

FINDIKKlRAN (Mutlu bir düş) T H E N UTCR AC K E R (A happy dream)
Müzik Music: ÇAYKOYSKI TCH A I KOVSKY
Koreografı: PETER SCHAUFUSS, choreographer
Sahne ve ışık tasarımı: STEVEN SCOTT, set and l ighting designer
Giysi tasarımı: TATYANA VAN WALSUM, cosnıme designer

Klara Clara
Annesi, Şekerleme Perisi Her Mother, the Sugar Plum Fairy
Babası, Şekerleme Perisi'nin kavalyesi Her Father, the Sugar Plum Fairy's caval ier
Amcası Her Uncle
lspanyol Çifti Spanish Couple
Arap Çifti Arab Couple
Çinli Çifti Chinese Couple
Rus Çift, R ussian Couple
Kız, Karaboss A Gir!, blackboss
Düş Kurucu The Dream Master
Fındık'Uzay'Kıran Nut'Sky'Cracker
20.6. 1 999, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.30
A t a t ü rk Cult ural Cent re, G rant! H a l l , 7 . 30 pm

1. PERDE
Düş Kurucu yatağın üzerinde oturur;
anıları ve özlemleri onu düş görmeye
zorlar. Klara, bütün çocukların hediye
olarak almak istedikleri,
Fındık'Uzay'Kıran'ı gösteren en
sevdiği televizyon programını
izlemektedir. Klara'nın annesi ve
babası verdikleri partiye gelen
konukları karşılarlar. En son olarak
da Klara'nın amcası gelir ve ona bir
hediye getirmiştir: Bir
Fındık'Uzay'Kıran. Parti biter ve
konuklar gider. Aile yatmaya gidince,
Klara Fındık'Uzay'Kıran'ını almak için
oturma odasına gelir. Birdenbire,
anne, baba ve partideki diğer
konuklar odaya girerler ve tıpkı
kızgın bir ordu gibi Klara'nın üzerine
doğru yürürler. Daha sonra, Klara'nın
amcası ile birlikte gelmiş olan
Fındık'Uzay'Kıran onu savunur;
savaştan sonra da genç bir adama
dönüşür. Beraberce bir yolculuğa
çıkarlar ve ilk durakları da
Kartaneleri Ülkesi olur.
ll. PERDE
Klara, amcası ve Fındık'Uzay'Kıran ile
birlikte Arzular Ülkesi'ne gider.
Burada Klara'nın anne ve babasıyla
birlikte, partideki tüm konukları
bulurlar ve hepsi beraber neşeli bir
dansla Klara'nın mutluluğunu kutlar.
Düş Kurucu, Klara ve diğer eski
tanıdıklarını geride bırakır ve yatağına
geri döner. Tekrardan uyanmak
üzere, yatağa uzanır . . .
ACT I
The Dream Maker si ts upon the bed,
and his memories and yearn i ng make
h i m wish - to dream. Clara watches her
favorite telev i s ion programme abour
the N ur'Sky'Cracker - rhe fıgure rhar
all c h i l d ren wish to get as a present.
Clara's morher and farher receive r he
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guests for the i r parry. Last of a l l comes
Clara·s uncle who has a presenr for
Clara - a Nut'Sky"Cracker. The parry
enels anel the guests leave. Clara returns
ro the l i v i ng room ro fı nel her
N u t 'Sky'Cracker. Suelelenly, her parenrs
anel all the odıer grown-ups from the
parry emer t he room anel march
rowarels her ! i ke an angry army . Bm
then Clara's uncle arrives rogether w i t h
N m'Sky'Cracker w h o elefenels her, anel
after the batde he is turneel i neo a
young man. Together they leave for a
journey w i th their fırst srop in the Lanel
of the Snowflakes.
ACT I l
Together w i r h her uncle anel
Nm'Sky'Cracker, Clara rravels ro r he
Lanel of W i shes. Here they fınel Clara's
morher anel farher anel al so all the
guests from the parry, anel they a l l
celebrate Clara's happiness i n joyful
elancing. The Dream Master leaves
Clara and all the old acquai nrances
before he rerurns ro the bed. Here, he
l ies elown to sleep - only to wake up
aga ı n .

G E N Ç SOLiSTLER DiZiSi
YOUNG SOLOI STS SERIES
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Katkıları ifin İSTANBUL TİCARET ODASI'na tejekkiir ederiz.
We would /ike to thank ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE for sponsoring this performance.

KHALKEDON DÖRTLÜSÜ
CHALCEDON QUARTET
HANDE ERDEM, keman violin SEÇIL ÖZTÜRK, viyola viola
-

ARZU GÖK, viyolonsel cello BEGÜM ÇELEBIOGLU, piyano piano
-

Richard Strauss ( 1 864- 1 949)
Dörtlü, Do Minör Op. l 3 Quarcec in C Minor, Op. l 3
•

Allegra • Scherzo (Presto) • Andante • Fina/e (Vivace)

ÖNAY G Ü NAY, bariton baritane

Georg Friedrich Haendel ( 1 685- 1 7 5 9)
Serse Operası'ndan "Ombra mai fu" from Xerses Opera
Franz Schubert ( 1 7 9 7 - 1 829)
An die Leier, Op.S6 No.2 (D737)
Hugo Wo/f ( 1 860- 1 903)
Über Nacht
Richard Strauss ( 1 864- 1 949)
Zueignung, Op. l O No. l
Francesco Durante ( 1 684- 1 755)
Vergin tutto amor
Alessandro Scarlatti ( 1 660-1 72 5)
Le Violette

KHALKEDON DÖRTLÜSÜ
CHALCEDON QUARTET
• Keman etitimine 1 989'da Korman
Sönmezgül ile lü Devlet
Konservatuvarı'nda başlayan HANDE
ERDEM, lisans 4. sınıftaki çalışmalarını
Julia Kerimova (oda müzili) ve
Yenyarnin Varsavski (keman) ile
sürdürmektedir. 1 987'de önce
Prof. Saim Akçıl ile keman etitimine
başlayan, ardından da 1 993'de Marea
Bergamaschi ile viyola etitimini
sürdüren SEÇIL ÖZTÜRK, 1 997'de
Akdeniz Gençlik Orkestrası ile çeşitli
ülkelere turneler yaptı. Halen lü
Devlet Konservatuvarı 4. sınıf
ötrencisi olarak çalışmalarına Çitdem
Altaş Epikmen (viyola) ve Julia
Kerimova (oda müzili) ile devam
etmektedir. 1 989'da lü Devlet
Konservatuvarı'nda Doç. Sevil
Gökdal'ın viyolonsel sınıfına giren
ARZU GÖK, 1 996-97 sezonunda bir
süre CRR Senfoni Orkestrası'nın
viyolonsel grubunda yer aldı. Halen
lü Devlet Konservatuvarı lisans 4.
sınıf ötrencisi olan Gök çalışmalarına.
Doç. Sevil Gökdal (viyolonsel),
Ergican Saydam ve Julia Kerimova
(oda müzili) ile devam etmektedir.
BEGÜM ÇELEBIOGLU müzik
çalışmalarına annesiyle başladı.
1 98S'de girdili lü Devlet
Konservatuvarı'nda Prof. Meral
Yapalı'nın ötrencisi oldu. Avusturya
Kültür Merkezi ve AKM'de çeşitli
resitaller verdi, Bach'ın dört piyano
için konçertosunu solist olarak
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile
çaldı. Çalışmalarını halen Prof. Meral
Yapalı (piyano), Julia Kerimova (oda
müzili ve eşlik) ile sürdürmektedir.
• HANDE ERDEM scarced co study

rhe violin wirh Korman Sönmezgül at
İ stanbul University Scare Conservacoire
in 1 989 and cominues wirh Julia
Kerimova (chamber music) and
Yenyarni n Varsavski (violin) ar the same
conservaroire. SEÇ İ L ÖZTÜ RK srarred
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Wolfgmıg A madem M oza·rt ( 1 7 5 6 - 1 7 9 1 )

ro study fırst the v i o l i n with Prof. Sai m

Cosi fan Tutte Operası'ndan Guglielmo'nun a ryas ı "Rivolgete a lui lo sguardo "
G ug l ic l m o · s aria from Cosi fan t u t te Opera

viola, studying with Marco Berganıaschi

Akç ı l i n 1 987 anei later turned t o the
in 1 99.3 . In 1 997 she toureel to several

GimejJpe Donizeili ( 1 7 9 7 - 1 848)

coumries in Europe with the

L'Eiisir d'Amore Operası'ndan Belcore'nin aryası "Come Paride vezzoso"

Medi rerranean You th Orchestra. She

Bclcore's aria from L ' E i i s i r d ' A more Opera

com i n ues her studies with Çiğdem Al taş

R ichard Wcıgner ( 1 8 1 3 - 1 883 )

Epikmen ( viola) anel J u l i a Kerimova

Tannhauser Operası'ndan Wolfram'ın aryası "O du mein ho/der Abendstern"

(chamber music). ARZU GÖK emereel

W o l fram ·s aria from Tan n h:iuser Opera

the İ U State Conservaroire in 1 989 and

GimejJjJe Verdi ( / 8 1 3 - 1 90 1 )

became a eel lo sruclem of Asst. Prof.

Macbeth Operası'ndan Macbeth'in aryası "Pietc'ı, rispetto, onore"
Macbe r h ' s aria from Macberh Opera

1-------l

ARLE
Q U I N DÖRTLÜSÜ QUARTET
1----------------------=-----------l
r----

AHU GÖRAL, flüt

flure -

FI LIZ YI LMAZ, klarnet clarinet

---1

-

..
AYBEGUM ŞEKERCIOGLU, obua

oboe -

BAŞAK DI LARA ÖZDEMI R, piyano piano

Sev il Gökclağ. She was a member of the
eel lo seetion of the C R R Symphony
Orchestra in the l 996- 1 997 season. She
cominues her studies with Assr. Prof.
Sev i l Gökdağ (cello), Ergican Saydam
and J u l i a Kerimo va (chambe r music).
BEG Ü M ÇELEB İ OG L U starteel her
music studies with her modıer and
emereel rhe İ U State Conservatory i n

1 985 a s a piano srudenr o f Prof. Meral
Yapa l ı . She has g i ven reci tals ar che
Ausrrian Cultural Cemre anel at Atatürk
Cultural Cemre i n İ stanbul anel has
performeel Bach's Concerro for Four
Pianos as soloist w i t h the İ stanbul Srate
Symphony Orchesrra. She coıır i n ues her
studies with Prof. Meral Yapalı ( piano)
anel J u l ia Keri mova (chamber ınusic anel
accompanimem).

Jacques 1 beı·t ( 1 890- 1 962)

Piyano, Flüt ve Obua için 2 lnterlüd
•

2 I n cerl udes for piano, flure and oboe

A ncicillle e.rpre.r.r it'll

•

ll !legro viı•"

ÖNAY G ÜNAY

Medco/m A rnold ( 1 92 1 - )

•

1\ !legro emrgim
•

•

1--<lll,�llid"

•

/Vf atJio.w-Pres/i.rJimo

Viwtcl'
•

•

11 11dctllli11o

P iao:Hde

Jacques 1 bert

Piyano, Flüt ve Klariner için Arya
•

A ria for piano, A u re anel

dari ner

Lctrgbe/11)

Jeaıı-M iccbel Damme ( 1 928-)

Flüt, Obua, Klarnet ve Piyano için Dörtlü
•

M oderrtto

1 9.6. 1 999,

•

1\ l!egre//o

•

Quarrer for A LI(e, oboe, c l a rine t
Il mirm/e

•

A !!egro ı•iı1ctce

Aratürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30

A r a r ü rk C u l r u ra l Ccn t r(·, Conn:rr H a l l , 5 . .)0 pııı

Önay Günay 1 989'da lü Devlet
Konservatuvarı'nda şan eğitimine
başladı. 1 99 1 'de MSÜ Devlet
Konservatuvarı Opera Bölümü'ne
geçerek Prof. Yıldız Dağdeler.'in,
1 994'de de Prof. Güzin Gürel'in
öğrencisi oldu. Aynı yıl Istanbul Barok
Topluluğu'nun Purcell'in 300. yılı
nedeniyle gerçekleştirdiği Dido &
Aeneas operasında Aeneas rölünü
Istanbul ve Kıbrıs'ta canlandırdı.
1 995'te CRR Konser Salonu Opera
ve Orkestrası ile Üzeyir Hacıbeyofun
Arşın Mal Alan operetinde Süleyman,
Donizetti'nin L'Eiisir d'Amore'sinde
Belcore rollerini üstlendi. 1 997'de
Istanbul Oda Müziği Topluluğu ile 25.
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali
Genç Solistler Dizisi'nde yer aldı.
Günay çalışmalarını halen Prof. Güzin
Gürel ile sürdürmektedir.
•

Flüt, Obua ve Klarnet için Divertimento, Op.37
Dive n i menro for fl ure, oboe and c la r i n e r , Op . 3 7

anel piano

• Ö n ay Günay srarred ro study sing i ng

ar l U State Conservaroire in 1 989. I n

1 99 1 , h e transferreel r o the Opera
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Department of the MSU Stare

• A H U GÖR AL entereel t he v i o l i n

Conservatoire and srucliecl wirh Prof.

seetion of lU State Conservaroire i n

Yıldız Dağdelen anel larer with Prof.

1 992 and then transferred ro t he fl ure

G üzin G ü rel in 1 994. He sang Aeneas

secrion anel srucl iecl w i r h Hal ir Turgay.

i n Purcell"s Diclo & Aeneas i n 1 995,

S h e h a s g i ven recirals a n d chamber

staged by the İstanbul Baroque

music concerrs. She conri nues her

Ensemble on the occasion of Purcell's

stud ies w i r h Hal i r Turgay at the same

.)00th anniversary and Süleyman in

conservaroire. F i Li z Y I LMAZ entered

1-facıbeyov's Arşın Mal A lan as well as

the v i o l i n seetion of l U Srate

Belcore in Doni zetti's L'E l isir ci ' Amore.

Conservaroi re in 1 992 and then

I n 1 997, he performed wirh the İ stanbul

t rasferrecl to the clari net seetion where

Chamber Music Ensemble in the 2 5 r h

s h e srucliecl w i t h G ürhan Ereke i n

I nternational İ stanbu l Music Fes r i val's

1 99.3 . She performed i n C R R Concerr

Young Soloists Series. He con t i nues his

Hall's Young Talent Concerr Series in

snıcl ies w i t h Prof. Güzin G ü rel.

1 997 and the 26rh I nternat ional
İ stanbul M usic Fesrival's "Young

ARLEQU I N DÖRTLÜSÜ
A RLEQUIN QUARTET

1 992'de iü Devlet Konservatuvarı
Keman Bölümü'ne giren AHU
GÖRAL, 1 993'de flüt bölümüne
geçerek Halit Turgay'ın öğrencisi oldu.
Pekçok solo ve oda müziği konseri
verdi. Halen lisans 1 . sınıf öğrencisi
olan Göral, flüt ve oda müziği
çalışmalarını Halit Turgay ile
sürdürmektedir. 1 992'de iü Devlet
Konservatuvarı Keman Bölümü'ne
giren FiLiZ YI LMAZ, 1 993'de Klarnet
Bölümü'ne geçerek Gürhan Eteke'nin
öğrencisi oldu. 1 997'de CRR Konser
Salonu Genç Yetenekler Konser Dizisi
ve 26. Uluslararası Müzik Festivali
Genç Solistler Dizisi'nde konser verdi.
lzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Klarnet
Yarışması'nda M. Ermekastar
Ödülü'nü kazandı. Lisans 1 . sınıftaki
öğrenimini Halit Turgay (oda müziği)
ve Gürhak Eteke (klarinet) ile
sürdürmektedir. iü Devlet
Konservatuvarı Obua Bölümü'ne
Yaşar Acar'ın öğrencisi olarak giren
AYBEGÜM ŞEKERCiOGLU, lisans 1 .
sınıftaki oda müziği çalışmalarını Halit
Turgay ile sürdürmektedir. Piyano
öğrenimine 1 989'da iü Devlet
Konservatuvarı'nda Sibel Atal ile
başlayan BAŞAK DiLARA ÖZDEMiR,
Almanya ve istanbul'da çeşitli
konserler verdi. Eğitimini halen iü
Devlet Konservatuvarı lisans 1 . sınıfta
Mete Sakpınar (kompozisyon ve
kontrpuan), Sibel Atal (piyano). Prof.
Dr. Emel Çelebioğlu (ileri armoni),
Özen Veziroğlu (deşifraj), Ramiz Melik
Aslanev (partisyon) ve Halit Turgay
(oda müziği) ile sürdürmektedir.
•

Soloists Series " i n 1 998. She won rlıe
M. Ermekastar Awarcl at Dokuz E y l ü l
U n i versity Clarinet Compet i tion. She
con t i n ues her studies with Hal i t
Turgay (chamber m usic) and G Lirhan
E rek e (clarinet). A YBEG Ü M
ŞEKE RCİOG L U starteel her studies
w i t h Yaşar Acar in the oboe secrion of
the lU State Conservaroi re anel
conti nues with 1- fa l i t Turgay (chamber
music). B AŞAK D i L A R A ÖZDE M i R
starteel her piano studies w i t h S i bel
Aral ar the lU Srate Conservaroi re i n

1 989. She performeel in İstanbul anel
Germany. She con t i n ues her stud ies at
the same conservatoire with Mete
Sakpı nar (compos i r ion anel
counterpo i n t ) , Sibel Aral (piano), Prof.
Dr. Emel Çelebioğ l u (aclvanced
harmony), Özen Veziroğlu ( read ing),
R a m i z Meli k Aslanov (orchestra scores)
anel Hal it Turgay (chamber music).

Strcmss:

Dörtlü

Bavyera Saray Orkestrası'nın ünlü
kornistinin oğlu olarak Münih'de
doğan Richard Strauss, daha çok
senfonik ve dramatik eserleri ile
tanınır. Müzik öğrenimi yanında
okulunu da tamamlayan Strauss'un ilk
besteleri 1 872-73 yıllarındaki konser
uvertürleriydi; Op. l ad ını verdiği
parça ise 1 876'daki Şenlik Marşı oldu.
ilk eserlerinde Haydn ve Mozart
etkisinde kalmış, sonra da Brahms ve
Wagner'in hayranları arasına
katılmıştı. Babası ise Wagner
düşmanıydı. Richard Strauss 1 883'de,
-Wagner'in, karısıyla evlendiği- ünlü
şef Hans von Bülow ile tanışmıştı.
Bülow, onun opus numarası

taşımayan (Müller von Asow'un
1 959'daki tematik kataloğunda AV32
numaralı) serenadını, yönettiği
Meiningen Orkestrası ile çaldırmış,
eserlerini yayıniayacak bir yayınevi de
bulmuştu. Bülow genç besteciyi 1. Richard adını taktığı Wagner'den
esinlenerek- lll. Richard diye
çağırıyordu . . . Wagner'in 1 3 Şubat
1 883 günü Venedik'de ölümünü,
Münih'de Saray Orkestrası şefi
Hermann Levi provada müzikçilere
haber verince herkes ayağa kalkmış,
yalnızca 49 yıl o orkestrada çalan
baba Franz Strauss yerinde oturarak,
oğlunun Wagner hayranlığını da
böylece protesto etmişti . . .
Richard Strauss 1 880'deki Op.2 Yaylı
Çalgılar Kuarteti'nden sonra 1 883'de
b i r kuartete daha başladı. B u kez
piyanoyu kattığı Op. l 3 Do Minör
Kuartet'ini 1 884'de tamamladı.
Piyanolu Dörtlü, Berlin'de
Tonkünstler Verein (Besteciler
Birliği) tarafından 2 1 eser arasında
birinci seçildi. Strauss da bu piyanolu
dörtlüyü sonradan, kendisine
Meiningen Kenti Sanat ve Bilim
Liyakat Madalyası'nı veren SaksonyaMeiningen Kontu ll. Georg'a ithaf
edecekti. Çünkü 1 88S'de Bülow,
Strauss'un yardımcı şef olarak
Meiningen'e gelmesi n i Kent'un izniyle
sağlayacak ve az sonra da istifasını
vererek şefliği genç besteciye
bı rakacaktı. 1 886 Nisan'ında da
Strauss şeflikten ayrılarak Münih'e
dönerken bu eserini Kont'a sunuyor,
o da bir mektupla teşekkür
ediyordu . . .
8 Eylül 1 949'da Almanya'nın
Garmisch kasabasında 85 yaşında
ölen ve bu yıl SO. ölüm yıldönümünü
nedeniyle anılan Richard Strauss'un,
1 6 yaşında Op.2 Dörtl ü'sünün
olgu nluğu ile çevresini şaşırtan bu
genç bestecinin 20 yaşında yazdığı
Piyanolu Dörtlüsü daha da gel işmiş,
-Brahms ve Schu man n'ın tematik
etkileri sezi lse bi le- ayrı bir karakter
kazan mıştır. Tüm partilerin ustaca
ele alındığı bu canlı eserin 1 . Bölümü
neşeli (AIIegro) tempoda. 4/4'1ük
ölçüde başlar. Ciddi ve bel i rgin
tavırlı ilk temayı, yayl ıların unison
(birlikte) olarak, oktavlı anlatımda,
tutkulu (molto appassionato) tavırla,
geniş bir melodik cümleyle Mi bemol
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majör tonda sundukları motif izler;
bu motif ilk bölüme zevkli bir ortam
kazandırır . . . 2. Bölüm çok canlı, çok
hızlı (Presto) tempoda ve Mi bemol
majör tonda bir Scherzo'dur: Çok
şakacı ve parlak etkileri içeren
Scherzo'nun Trio bölmesi ise
yaylıların çekici ve melodik anlatımı
ile kontrast oluşturur . . . 3. Böl üm,
Fa minör tonda ve ağırca (Andante)
tempodad ır; yumuşak melodik
anlatımı ile pastoral renkli, solgun
bir romantik hava yaratır . . . 4.
Bölüm ise can lı (Vivace) tempoda
taze aniatımlı bir Finale'dir. Tam
Strauss'a özgü hareketlerle, oynak
ve berrak yapıda zengin bir
çeşitiilikle gelişerek eseri can lı sona
ulaştı rır. (Süre 38')
Haendel:

Ombra mai fu

46 Kadar opera yazan Haendel'in ilk
kez 14 Şubat 1 738'de Londra'da
sahnelenen Xerxes (ya da Serse) adlı
eseri onun kırkikinci operasıdır. Bu
operanın en ünlü aryası "Ombra mai
fu" bugün ünlü yorumcuların, ses ve
çalgı ustalarının en sevdiği konser
parçalarından biri olmuş, özell ikle
Joseph Hellmesberg'in yaptığı keman
düzenlemesiyle geniş kütlelere
ulaşmıştır. Hükümdarın kızı
Romilda'ya aşı k olan Pers Prensi
Serses bir çınar ağacının gölgesinde,
ağır (Largo) tempodaki 3/4'1ük
ölçüdeki nefıs lirik şarkısıyla bu ağacı
över. Largo başlığıyla da tanınan bu
aryanın hem orkestra, hem de diğer
çalgılar için pekçok düzenlemesi
yapılmıştır. (Süre 3')

Schubeı"t:

A n d i e Leier

Gelmiş geçmiş en büyük Lied Ustası
olarak kabul edilen Avusturyalı
besteci Franz Schubert 600'den çok
lied yazmış. bunlarda her türlü formu
denemiş, geliştirmiş ve zirvesine
ulaştırmıştır. Ancak liedlerinden hiç
para kazanmasını becererneyen
Schubert dost ve arkadaş
toplantılarında, Schubertiade'lerde
bunları dinletebilmiştir. Schubert'in
sınıf arkadaşı ve zengin bir tüccar
ailesinin oğlu olan Franz Ritter von
Bruchmann da ( 1 789- 1 867) bu
arkadaş çevresinde yer alıyor, şiir
yazıyor, "Ay lşığı Dost Grubu" olarak
sık sık onlarla birlikte oluyordu.
Schubert Bruchmann'ın beş şiirini
besteledi. Bunlardan da en çok,
Anakreon'dan alınan 1 822'deki "An
die Leier" çok popüler oldu. Aslında
Anakreon M.Ö. 7. yüzyılda yaşamış
lirik bir Yunan şairiydi. Rönesans'da
onun adını taşıyan bir şiir türü
yaygınlık kazanmış ve klasik çağ
şairleri bu anonim şiirleri de
kullanmıştı. "An die Leier"
(Lir çalgısına) adlı şiirde, Yunan
mitolojisinin uğursuz efsanesi, önce
üvey kardeşini öldüren, sonra da
özkardeşinin çocuklarını öldürüp, ona
yediren Atreus'un sözü geçer.
Zeus'un, kızkardeşi Europa'yı
kaçırdığı Kadmus'tan -Yunanistan'da
medeniyeti yayan, harfleri bulan,
kültürü yücelten kişiden- söz edilir.
"Atreus'un oğullarını, Kadmus'u
şarkıyla canlandırmak istiyorum. Ama
benim çalgımın telleri ancak aşkın
sesini verebiliyor" sözleriyle başlayan
4/4'1ük ölçüdeki, orijinalde Mi bemol
majör tondaki bu şarkı, hızlı piyano
girişinden sonra ağır bir resitatifle
sürer. Sonra tempo değişiklikleri ve
legato cümleleriyle ilgi çeker.
Wolf:

kadar çalışma nöbetleri tutan, 1 70
günde 207 lied besteleyen Wolf,
bunları hiçbir ön taslak olmadan
yazmıştır. Göthe'nin S I , Mörike'nin
S3, Eichendorfun 20 şiirini
besteleyen; Schubert'ten Schumann
ile Brahms'a ulaşan lied geleneğini
geliştiren ve R. Strauss ile Mah1er'e
öncülük eden Wolfun özelliği,
melodiye değil de şarkının ezgisi ile
eşlik arasında denge kurmaya
çalışması ve bunu tam başaran ilk
besteci olmasıdır. Hugo Wolf, "Über
Nacht" (Gece Üzeri) adlı fırtınalı
Lied'i J. Sturm'un şiiri üzerine 1 7
yaşında ilk zihinsel sarsıntıları
başladıktan sonra, 23-24 Mayıs 1 878
günlerinde yazdı. Bas eşlikte kalp
çarpıntılarını duyuran Mi bemol majör
tondaki Lied, kendisine destek olan
Lang ailesinden Vally Frank'a aşık
olduğu zaman yazılmış, yırtılıp
atılmadan kalan ender eserlerdendir.
Lied ancak Wolf öldükten sonra
1 903'te Leipzig'te yayınlanmıştır.
Strauss:

Zueignung

Alman besteci, Münihli Richard
Strauss, enstrümantal ve orkestra
müziğinden başka ses için I S opera,
1 1 orkestra eşlikli ve I SO kadar da
piyano eşlikli lied yazmıştır. Onun
1 882-83 yıllarında Münih
Üniversitesi'nde felsefe öğrencisiyken
yazdığı Op. l O Sekiz Li ed, Alman şair
Hermann von Gilm'in ( 1 8 1 2-64)
"Letzte Blaetter" (Son Yapraklar) adlı
şiirleri üzerine bestelenmiştir. Op. l O
dizisinin ilk liedi ise "Zueignung"
(Sunuş) başlığını taşır: "Ja, du weisst
es, teure Seele- dass ich fern von dir
mich quale; liebe macht die herzen
Krank, habe Dank" ( Evet biliyorsun
değerli ruhum, senden uzaktayken acı
çektiğimi; Aşk kalpleri hasta eder,
teşekkürümü kabul et).

Über Nacht

43 yaşında ölen Avusturyalı Hugo
Wolf hayatını kazanmak için çeşitli
işlerde çalışmış, müzik öğretmenl iği
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

Duraııte:

Vergin tutto amor

3 1 Mart 1 684'de Aversa'da doğan, 30
Eylül 1 7SS'de 71 yaşında Napoli'de
ölen ltalyan besteci Francesco
Durante, çağının en iyi dini müzik
bestecisi ve değerli bir öğretmeni
olarak saygı görmüştür. 1 1 Çocuklu
bir ailenin yedinci çocuğu olarak
dünyaya gelen Durante, babası ölünce
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konservatuvarda birinci şef olan
amcasının yardımıyla müzik öğrenimi
yapmış; 1 70S'de, bilinen ilk bestesi
Napali'de seslendirilmiştir. Bir ara
Roma'da Pasquini'den ders alan
Durante, 1 728-39 arasında Napali
Poveri di Gesu Cristo
Konservatuvarı'nda öğretmenlik
yapmış, başarılı sahne müzikleri
yazmış; Porpora, Hasse, Vinci, Leo gibi
ünlü Napolili bestecilerle eşit
tutulmuştur. 1 732'de altı Klavsen
Sanatı, 1 738'de Requiem\ 1 739'da
Missa'sı ona ün kazandırmış; Pergolesi
gibi öğrenciler yetiştirmiştir. 1 742'de
Napali'nin dört konservatuvarından en
önemlisine Santa Maria di Loretto'ya
primo maestro (birinci şef) atanmış;
1 3 yıl hizmet etmiş, bu arada 1 74S'den
sonra S. Onofrio Konservatuvarı'nın
da birinci şefliğini -önemli bir yarışma
sınavını kazanarak- üstlenmiştir. Son
öğrencisi de Paisiello olan Durante,
dini dramlar, trajediler için koro
parçaları, 26 mes, pekçok motet, ilahi,
salmo, litani gibi dini eserler, kantatlar,
aria-düet-terzet, kanon gibi dini
olmayan eserler, dörtlü için dokuz
konçerto ve klavsen konçertosu
dışında, klavsen için pekçok solo
sonat, toccata, egsersiz ve eğitim için
vokal parçalar bestelemiştir. "Stile
moderno" (modern stil) adını verdiği
tarzla, şaşırtıcı disonanslar, seslerin
alçalıp yükselmesindeki usta kullanımı,
akarların en pes ve en tiz notalarının
ve tonaliteye yabancı seslerin
işlenişiyle, armonik kontrastiada ilgi
çekmiştir. Durante, çok verimli bir
besteci olmamasına karşın eserlerinde
belirli bir ustalık, hatta virtüozite
gözetmiştir. Özellikle aryaları çoğu kez
kolaratur pasajlar içerir. Bunların en
tanınmış iki tanesi de "Danzi, danzi
fanciulla" ile "Vergin tutte amore" adlı
olanlardır. Bir solfej çalışması gibi
ustalık isteyen bu aryalara, sözleri ve
piyano eşliği 1 9. yüzyılda yazılmıştır.
Scadatti:

Le Violette

Büyük müzikçi aile, Sicilyalı
Scarlatti'lerin ilk tanınanı Palermo'da
doğan Alessandro (Gaspare) Scarlatti
özellikle opera ve kantatlarıyla ün
kazanmıştır. Sekiz çocuğun ikincisi
olan Scarlatti 1 2 yaşında Roma'ya
gönderilmiş, müzik eğitimini Carissimi

ve Legrenzi'nin öğrencisi olarak orada
tamamlamış. ilk büyük eseri de
1 679'da bir oratoryo olmuştur.
Roma'da müzik ve edebiyat meseni
olan, Stradella, Pasquini, Coreili gibi
bestecileri de koruması altına alan
isveçli Kraliçe Christina, Scarlatti'nin
ilk patronu olmuş; 1 684'de Napali'ye
yerleşmiş, 1 8 yıl orada yaşamış,
Napali opera okulunun kurucusu
sayılmıştır. Daha sonra Toskana D ükü
Ferdinando de Medici'nin hizmetine
geçen ve pekçok orta italya kentinde
operaları sahnelenen Scarlatti 1 1 S
opera, SOO oda kantatı, 200 ses, 1 4
oratoryo, motetler, madrigalller, iki
beş sesi içeren 30 kadar serenad,
Konçerto Grosso'lar bestelemiştir.
Da Capo Aria (Süslemelerle
tekrarlanan arya) ve Kolaratur Arya
(Büyük arya) adı verilen önemli şarkı
türlerinin doğmasında etken olan
Scarlatti'nin en ünlü operalarından biri
olan "ll Pirro e Demetrio" 28 Ocak
1 694'de Napali'nin Teatro San
Bartolomeo'da oynanmış, hemen
sonra Roma, Siena, Floransa,
Milana'da ve Braunschweig'de önce
italyanca, sonra da Almanca metinle
aynanmış ve 1 7 1 7'ye kadar 60 kez
temsil edilmiştir. Eser, aynı zamanda
besteci hayattayken Ingiltere'de
oynanan tek operasıdır. 1 8 Kadar
librettosu olan Adriano Marselli'nin
(Venedik?- 1 692) librettosu üzerine
yazılan operanın en ünlü aryası da T.
Schipa, N. Gedda, V. de los Angeles,
A. Kraus, L. Pavarotti gibi pek çok
tanınmış sanatçının kaydını yaptığı Le
Violette adlı şarkıdır.
M ozart:

Cosi fan tutte'den Arya

Mozart'ın Lorenzo da Ponte'nin
librettosu üzerine yazdığı iki perdelik
Cosi fan tutte (Tüm kadınlar böyle
yapar) adlı komik operası ilk kez 26
Ocak 1 790'da Viyana'da
Burgtheater'de sahnelenmiş ve
sözlerinin biraz açı k olması nedeniyle
çok eleştiri almıştı. Kadınların
sadakatını konu alan operada iki genç
subay -sevgililerinden emin olmalarına
karşın- yine de yaşlı dostları ile iddiaya
girer, kılık değiştirerek sevgililerini
sınarlar. Bu subaylardan Guglielmo
(bas) 2. Perdede, sevgilisi Fiordiligi'nin,
"Kaya gibi sadakatini" (Come scoglio)

beli nmesinden sonra ona cevap verir:
Aşkın ateşi bir merhem gibi yaraları
iyileştirir, ona dönerek bir bak
(Rivolgete a lui lo squardo) adlı
aryasını söyler. Aslında Mozart neşeli
(AIIegro) tempoda ve 4/4'1ük ölçüdeki
bu aryayı "Bas Francesco Benucci
için" başlığı ile 1 789 Aralık ayında
KVS84 olarak bu opera için önceden
yazmış, adını da "Rivolgete a me"
(Bana dön) lo squardo" olarak
kaydetmişti.
Douizelli:

Aşk i 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. ilk
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
sattığı "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).
W'agner:

Tannhauser'den Arya

Wagner, metnini de kendi yazdığı
Tannhauser Operası'nı Dresden'de
1 843-4S yılları arasında bestelerken
iki ayrı Alman efsanesinden
yararlanmıştır. Konusu 1 3 . yüzyılda
Almanya'da geçen üç perdelik
operada 1 3. yüzyıla ait "Wartburg'ta
Şarkıcılar Savaşı" adlı şiirleri de
değerlendirmiştir. Operada saf ve
kutsal aşk ile lanetli aşk -şehvet
arasındaki çatışma sergilenir. Ozan ve
şövalye Tannhauser sefahate dalarak
sevdiği saf genç kız Elizabeth'i
unutmuş, Aşk Tanrıçası Venüs'e
kapılmıştır. 3. Perdede günahlarını
affettirmek için Roma'ya hacca giden
Tannhauser, dönüşte hacılarla birlikte
görünmeyince Elizabeth üzülür.
Yavaşca gece çökmektedir. Onu
teselli etmek için dürüst şövalye
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Wolfram serenadıyla akşam yıldızına
genç kıza yol göstermesi için yakarır:
"O Du, mein holder Abendstern"
(Ey sen, benim kutsal akşam yıldızım).
Verdi:

Macbeth'ten Arya

William Shakespeare'in ( I S64- 1 6 1 6)
1 607' de tamamladığı büyük trajedisi
Macbeth, Francesco Maria Piave'nin
( 1 8 1 0-76) librettosuyla Giuseppe
Verdi'nin onbirinci operası oldu ve
eser ilk kez 1 4 Mart 1 847'de
Floransa'da sahnelendi. 1 1 . Yüzyılda
iskoçya'da geçen konuda General
Macbeth, cadıların kehanetini
uygulayarak, eşinin de desteğiyle kralı
öldürerek yerine geçer. Ancak kralın
taraftarları intikam için yemin
etmişlerdir. Macbeth de tahtını
korumak için kehanette sözü
edilenleri ortadan kaldırmaya karar
verir. 4. Perdede Macbeth'e karşı
toplanan askerler, başlarında
öldürülen kralın oğlu, orman dallarını
üstlerine alarak ilerlemeden önce
Macbeth yaşamın garipliğine
şaşmaktadır: "Perfidi. . . Pieata,
rispetto, amore . . . " (Hainlik . . .
merhamet, saygı. . . aşk) diye başlayan
ünlü bariton aryasını söyleyecek, son
sahnede de kralın oğlu tarafından
öldürülecektir.
1 beri:

iki interlüd ve Arya

I S Ağustos 1 890'da Paris'te doğan
Fransız besteci ve yönetici Jacques
lbert, Paris Konservatuvarı'nda
Gabriel Faure'nin öğrencisi olmuş,
1 9 1 4'de bazı ödüller kazanmasına
karşın 1. Dünya Savaşı nedeniyle

öğrenimi yarım kalmış, donanmada
hizmet ettikten sonra konservatuvara
dönerek Paul Vidal ile kompozisyon
çalışmış ve 1 9 1 9'da " Le poete et la
fee" (Şair ve peri) adlı kantatı ile ünlü
Roma Ödülü'nü kazanmıştır. Bu ödül
sonucu yaşadığı Roma'da da "Ballade
de la geôle de Reading" (Reading
Hapisanesi Baladı, 1 920); Roma
Palermo, Tunus-Nefta, Valensiya adlı
üç senfonik tablodan oluşan Escales
(Uğraklar, 1 922) gibi önemli
eserlerini bestelemiş; ltalya, Ispanya
ve Tunus'u baştan başa dolaşmıştır.
1 937'de Roma Akademisi'ne müdür
olarak atanınca tekrar ltalya'ya
dönerek bu görevi 1 960'a kadar
sürdürmüştür. Bu arada 1 9SS'de
Paris'te Ulusal Lirik Tiyatroları'nın
(Theatres Lyriques Nationaux)
müdürlüğünü de üstlenmiş, 1 9S6' da
lnstitut de France'a üye seçilmiştir. 1 7
yıl Roma'da yaşayan ve oratorya
dışında her tür müzik dalında beste
veren lbert, yine Paris'te S Şubat
1 962'de ölmüştür.
Konuşurmuş gibi bir müzik yapısıyla,
zaman zaman şakacı, ama her zaman
sevimli bir akıcılıkla beste yapan lbert,
tüm sistemleri geçerli kabul ederek
bunları birbiriyle ilişkili de kullanmış,
yazdığı yedi opera ile Fransa'da bu
türü tekrar yaşama geçirdikten başka,
oda müziği ile de i lgi çekmiştir.
Eleştirmenlerin "en komple Fransız
bestecisi" olarak tanımladıkları lbert
özellikle üfleme çalgılar ve arp için
önemli eserler yazmıştır.
Iki lnterlüd (Deux lnterludes) adlı eser,
l bert'in savaştan sonra, 1 946'da
ltalya'da S. Lilar'ın Le Burlador
(Şakacı) adlı sahne oyunu için yazdığı
ara müziklerinden düzenlenmiştir. Bu
piyesin ara müziklerini yine arpist
kızını düşünerek flüt-keman (ya da
viyola)-arp (ya da klavsen) için
uyarlamış, sonra da ikinci versiyonu,
flüt-keman-arp olarak hazırlamıştır.
l bert'in en tanınan oda müziği
besteleri arasında yer alan Iki
lnterlüd, klavsen ya da arp yerine
piyano ile keman yerine de obua
kullanılarak çalınabilen bir güzelliğe de
sahiptir. lik interlüd (ara müziği)
ağırca ve duygulu (Andante
espressivo), ikincisi neşeli ve canlı
(AIIegro vivo) tempodadır.
Arya: Flüt için -çok tanınan- bir

konçertosu yanında bu çalgıyı oda
müziğinde de özgün şekilde ustaca
kullanan lbert, iyi bir arpist olan kızı
için, ll. Dünya Savaşı sırasında 1 94344 yıllarında keman-viyolonsel-arp
için bir de Trio yazmıştır. Onun daha
önce, 1 930'da bestelediği Aria (Arya)
başlıklı Üçlü'sü de, ilginç şekilde üç
versiyonludur: Ilki piyano triosu için,
i kincisi flüt-keman-piyano, üçüncüsü
de flüt (ya da obua)-klarnet-piyano
için düzenlenmiştir. Large'dan bi raz
hızlıca, Andance'den biraz daha ağırca
olan Larghetto tempodaki bu zarif
şarkı, her üç çalgıya eş görevler
yükler..
A rııold:

D ivertimento

Northampton'da doğan ingiliz besteci
Malcolm (Henry) Arnold 1 7 yaşında
Kraliyet Müzik Okulu bursunu
kazanarak Jacob ile kompozisyon,
Ernest Hall ile trompet öğrenimi
görmüştür. 1 94 1 'de kazandığı
ödülden sonra ertesi yıl Liverpool
Filarmoni Orkestrası'na birinci
trompetçi olarak katılmış; savaşta iki
yıl askerlikten sonra BBC Senfoni
Orkestrası'nda da çalmıştır. 1 948'de
Mendelssohn Ödülü'nü kazanarak
ltalya'ya gitmiş, dönüşünden sonra
yalnızca şeflik yapmış, kendini
besteciliğe adamıştır. Önce
Sibelius'dan esinlenen Arnold, -kendi
anlatımına göre- en çok Berlioz'dan
etkilenmiştir. Çok verimli bir besteci
olan Arnold, aralarında Oscar
kazanan Kwai Köprüsü filminin müziği
de olan 80'den fazla film müziği
yanında on kadar senfoni, her tür
çalgı için konçertolar, pekçok oda
müziği, operalar, bale müzikleri, dini
koro eserleri ve çeşitli vokal müzik
bestelemiş, müziğin her dalında eser
vermiştir. Gençliğinde öğrendiği
üfleme çalgılara özel bir önem veren;
klarnet, flüt ve obua için konçertolar
da yazan Arnold, oda müziğinde de
üç çalgı kullanarak yazmaya özen
göstermiş ve flüt-obua-klarnet için
yazdığı Op.37 Divertimento'yu
1 9S2'de italya'dan döndükten ve
kendini besteciliğe adadıktan sonra
bestelemiştir.
Basit ancak beklenmeyen
enstrümantal uyumla ve eserlerinde
gelişimden çok melodik çizgiyi
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gözeten anlayışı ile ilgi çeken ve
müzikte tekrara önem veren
Arnold'un bu özellikleri Op.37
Divertimento'da izlenebilir. Eskiden
operada perde aralarında kısa bir bale
müziği olarak yer alan ve ltalyancada
eğlendirici müzik anlamına gelen
Divertimento, birkaç müzik
parçasının süit ya da partita
biçiminde, ancak daha özgür bir
bütünlük oluşturacak şekilde, değişik
tempolarda beş ile yedi parçadan bir
araya getirilmesidir. Bu, serenad
benzeri çalgı müziği küçük topluluk
için olduğu kadar orkestra için de
yazılabilir. Arnold da flüt, obua ve
klarnet için yazdığı bu
Divertimento'yu değişik tempolarda
bestelem iştir. Bu zarif ve eğlenceli
müzik, neşeli ve enerjik (AIIegro
energico), telaşsız ve bitkin
(Languido), canlı (Vivace), ağırca bir
akışla (Andantino), görkemli-çok hızlı
(Maestoso-Prestissimo), hoş ve latif
bir anlatırnda (Piacevole) olarak altı
bölümden oluşur.
Da ınase:

Dörtlü

27 Ocak 1 928'de Bordeaux'da doğan
Fransız besteci ve piyanist Jean-Michel
Damase, annesi ünlü arpist Micheline
Kahn'ın ilgisiyle daha beş yaşında
piyano ve solfej derslerine başladı.
Dokuz yaşında ünlü kadın şai r ve
yazar Colette ile tanışarak, onun
şii rlerini besteledi (La perle egaree),
1 2 yaşında da Ecole Normale de
Musique'de büyük piyanist Alfred
Cortot'nun öğrencisi oldu. Daha
sonra da Paris Konservatuvarı'nda
Armand Ferte'nin sınıfında eğitim

görerek 1 943'de konservatuvarın
birincilik ödülünü kazandı. Iki yıl
sonra Büsser'in kompozisyon,
Dupre'nin armoni ve kontrpuan
öğrencisi oldu. 1 9 Yaşında ikinci
bestesi olan flüt-arp-keman-viyola
viyolonsel için Beşli'siyle birinciliği,
" Et la belle se reveilla" adlı Kantatı ile
de Roma Ödülü'nü (Prix de Rome)
kazandı. Bu arada piyanist olarak da
başarılı kariyerine başladı, Colonne ve
Conservatoire (Paris
Konservatuvarı), Fransız Radyosu
Ulusal Orkestrası konserlerine solist
olarak katıldı. Baleye de ilgi duyan
Damase, ünlü koreograf Roland Petit
için 1 9SO'de Marigny Tiyatrosu'nda
sahnelenen "La croqueuse de
diamants" adlı eserden başka
orkestra süitleri ve piyano parçaları
da bestelemiştir.
Faure ve Ravel'e büyük hayranlık
duyan Damase, bu bestecilerin bazı
eserlerini plağa da doldurmuştur.
Dünya turnelerinde hemen hemen
her ülkede konserler veren ve
plaklarıyla Grand Prix du Disque'den
(Fransa Plak Büyük Ödülü) başka,
SACD'nin (Societe des Auteurs et
Compositeurs Dramatiques) Grand
Prix Musical'ini ve Paris Kenti Grand
Prix'isini de kazanan Damase halen
Avrupa, Amerika ve Japonya'da
master kurslar düzeniernekte ve
ancak besteciliğe daha çok önem
vermektedir.
Genç yaşında bestecilikte olgunlaşan
Damase olağandışı teknik kolaylığı ile
çekici ve zarif eserler yazmış ve
bunlarda konservatuvar geleneğine de
bağlı kalmıştır. Özellikle çalgıların
kapasitesini çok iyi tanıması,
orkestrasyonunun da zengin ve çeşitli
olmasını sağlamıştır. Her tür çalgı
içinde özellikle -Fransız geleneğine
uygun- flüte önem veren Damase,
1 967'deki Piyanolu Dörtlü'sünden
sonra, 1 99 1 'de Uluslararası Mozart
Festivali için flüt-obua-klarnet ve
piyano için bir Dörtlü daha
bestelemiş ve eser 1 6 Haziran
1 992'de bu festivalde ilk kez
seslendirilmiştir. Orta hızda
(Moderato), neşelice (AIIegretto),
ağırca (Andante), neşeli ve canlı
(AIIegro vivace) tempodaki dört
bölümden oluşan bu Dörtlü'de
Damase'ın tüm özellikleri izlenebilir.
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NAVO TO PLULU G U
NAV O ENSEMBLE
CURABEK NABiYEV - MARYAM SATTAROVA ses

s i ngers

ABDURAHi M HAMI DOV, dotar
M U RAD NORKUZIEV. gıcak, sato
RAHMATILLA SAMADOV, doyra

Topluluk bu konserde Özbek klasik enstrümantal ve
vokal müziğinden örnekler sunacaktır.
The ensemble w i l l perform a prog ramme i n c l u d i ng classical insrrumental and
vocal m usic from Uzbekisran.
I 2. 6. I 999,

Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7. 30

Ararürk C u l nıral Cemre, Concerr H a l l , 5 . 30 pm

C U RABEK NABIYEV
Tacikistan Cumhuriyeti "Halk
Sanatçısı" Curabek Nabiyev, Özbek
halk ve klasik müziginin en önemli
uzmanlarından biridir. Bugüne kadar
ondan fazla albüm kaydeden
sanatçının, Özbekistan ve Tacikistan
Radyosu'nda üçyüzden fazla arşiv
kaydı bulunmaktadır. Halk müziği
tarzında yüz kadar şarkı besteleyen
Nabiyev, otuzdan fazla ülkede
turneye çıktı ve konserler verdi.
Sanatçının eşsiz sonoritesi, geniş ses
hacmi, güçlü sesi, en zor makamlarda
bestelenmiş eserleri de kolaylıkla
söyleyebilmesine imkan vermektedir.
Nabiyev'in repertuarında özel
yeteneği sayesinde Özbek makam
geleneklerine uygun olarak Buhara,
Semerkant ve Fergana havzasına özgü
teknikle söylenen şarkılar da
bulunmaktadır. Curabek Nabiyev,
Buhara - Navo makamı kayıtlarını
içeren CD'si 1 996'da Fransa'da
yayınlandı.
•

• Curabek Nabiyev, a Folk Arrisr of

the Taj i kistan Republic, is considered
an experr on Uzbek classical and fol k
m usic. H e has m ade over 1 O albums
and nıore rhan 300 of his record ings
are in the archives of the Uzbekisran
and Taj i k i s ran Radios. He has
conı posed same 1 00 fol k songs and
g i ven many concerrs in nıore rhan 30
cou nrries. The u n ique sonoriry, rhe
power and rhe vol u me of his va ice
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enable h i m ro perform eas i l y works

has also performed i n foreign counrries

composed in rhe mosr d i ffıculr modes.

inciuel i ng France and Germany.

H i s spec ial ralenr in sing i ng al lowed
him

ro

i nc l ude in his reperroi re rhe

s i ng i ng rechnique parr inılar ro
Buchara, Samarkand and r he reg ion of
Fergana. H is recenr CD on Buchara 
Navo modes was released in France i n

ı 996.

MARYAM SATTAROVA
Özbekistan Cumhuriyeti geleneksel
müziğinin tanınmış müzisyenlerinden
biri olan Maryarn Sattarova, 1 980'de
Taşkent Devlet Konservatuvarı'nın
geleneksel makam şarkıları
bölümünden mezun oldu. Geniş
titreşinıli güçlü sesini ustaca kullanmak
konusunda önde gelen makam
şarkıcıları olan Fottohon Mamadaliyev
ve Orifhon Hotamov'dan ders aldı.
Repertuarı genel olarak makam vokal
parçalarından ve çağdaş bestecilerin
eserlerinden oluşan sanatçı, verdiği
solo konserlerin yanısıra Fransa,
Almanya ve daha birçok ülkede
konser verdi.
•

ABDU R R A H I M HAMI DOV
Dutar adlı telli çalgının önde gelen
ustalarından biri olan Abdurrahim
Hamidov, 1 977 yılında Taşkent
Devlet Konservatuvarı'nda ünlü
Özbek müzisyen F. Sadıkov'un
sınıfından mezun oldu. Halen Taşkent
Konservatuvarı Geleneksel lcra
Kürsüsü'nde doçent olarak çalışan
Hamidov, kendi eserlerinin de
bulunduğu yirmiyi aşkın albüm
kaydetti. Hamidev'un makamsal çalgı
müziğini içeren CD'si 1 996'da
Fransa'da yayınlandı.

•

i nsrrumenr) player, graduared from rhe

rhe Conservaroi re.

class of rhe famous Uzbek m usician F.
Sad i kov ar rhe Taskenr Conservaroire in

1 97 7 . He is currenrly Assisranr
Professor of Tradi rional Playing ar rhe
same Conservaroi re and has recorded
over 20 albums which also i nclude his

France in ı 996.

Ori Oıon Horamov, who d isri ngu ished
rhemseıves by rhe special way rhey used
rheir voices. Her reperroire i ncl udes
moda! vocal works as wel l as
conremporary works. She has g i ven
many sol o concerrs i n her counrry and

Ensemble of Uzbekisran R adio and
fo! k m usic rhyrhms and also reaches i n

rrad i r ional mu sic of rhe Uzbekisran

si ngers Forrohon Mamadaliyev and

afrer his graduarion he joi ned, as a
doyra player, rhe Yunus Racabi Moda!

r h e Tradi rional Play i ng Departmenr of

i nsrru manral pieces w as released i n

Her reachers were rhe prom i nenr moda!

i nstrumenr of Uzbekisran. He swdied
ar rhe Taskenr Srare Conservaroi re and

"'durar" (a local, rrad i r ional srring

acclai med si ngers i n rhe fıeld of

Deparrmenr of Trad i r ional Singing.

"doyra" player, rhe narional percussion

• A bd u rrah i m Ham idov, an experr

• Maryarn Sarrarova is one of rhe

rhe Taskenr Srare Conservaroi re,

• Rahmar i l l a Samadov is a wel l-known

Television. He is a specialisr on Uzbek

own works. H is recenr CD of h i s moda!

Republ ic. In ı 980 she graduared from

olan Rahmatilla Samadov, Taşkent
Devlet Konservatuvarı'nı
tamamladıktan sonra doyra icracısı
olarak Özbekistan Radyo
Televizyonu'nda Yunus Racabi
topluluğuna katıldı. Özbek halk müziği
ritmleri uzmanı olan Samadov, aynı
zamanda konservatuvarın geleneksel
icra kürsüsünde öğretmen olarak da
çal ışıyor.

MURAD N O RKUZI EV
• Geleneksel yaylı çalgılar olan gicak
ve sato icracısı Murad Norkuziev,
1 98S'de Taşkent Devlet
Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
Halen Özbekistan Radyo
Televizyonu'nda Yunus Racabi'nin adını
taşıyan ünlü Makam topluluğunda gicak
çalan Norkuziev'in devlet radyosunun
arşivinde birçok kaydı bulunmaktadır.
• M u rad Norkuziev, an experr player

of srring and bow insrrumenrs cal led
rhe ''gicak'' and rhe ··saro··, graduared
from rhe Task em S ra re Consevaroi re i n

ı 985 . He i s a gicak player w i r h rhe
Yunus Racabi Moda! Ensemble of
U zbekisran Rad io and Television and
he has made many record i ngs for rhe
Srare Radio archives.

RAH M ATI LLA SAMADOV
Özbekistan ulusal vurmalı çalgısı
doyra'nın en iyi yorumcularından biri

•
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T R A D IT I O N A L M U S I C

KÜ L TÜR BAKA N L I G I
i STAN B U L D EVLET KLAS i K T Ü RK M ÜZ i G i KO ROSU
MINISTRY OF CULTU RE
TURKISH CLASS! CAL MUSIC ST ATE CH OR US OF İ STANBUL
Şef: EN DER ERGÜN, conducmr

E N D E R ERGÜN

SERAP MUTLU AKBULUT, solist soloist
• 1 94S'de Diyarbakır'da doğan
----------_____-__-________--__--------------1 Ender Ergün, Istanbul Üniversit esi
M IT H AT O
_ _ ZY I LMAZ E L, su n ucu spe a ke· r
Korosu'nda Süheyla Altmışdört'le
çalıştı ve Istanbul Belediye
Konservatuvarı'nı bitirdi. M.
N ureddin Selçuk yönetimindeki icra
Heyeti'nde ve N evzat Atlığ
yönetimindeki Radyo Klasik
Korosu'nda yer aldı. Hal il Can ve
Sabahattin Volkan'la dini müzik,
Naime Batanay, Cahid Özkan ve
Muazzam Sepetçioğlu'yla müzik ve
edebiyat çalıştı. 1 976'da kurulan
Devlet Korosu'nda Nevzad Atlığ'ın
yardımcısı ve ses sanatçısı olarak
görev aldı. 1 978'de Koro'nun
müdürlüğüne, 1 98S'te de Mefharet
Yıldırım'dan boşalan şef yardımcılığına
getirildi. Nevzat Atlığ'dan müzik,
yorum ve koro yönetimi konularında
tecrübeler edindi ve teşvik gördü.
Osmanlı Imparatorluğu'nun kuruluşunun 700. Yılı nedeniyle
1 996 Dede Efendi yılında Dede
"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e" 700. yıl Konseri
Efendi
Besteleri kitabını F. Salgar ve
··From rhe Ortaman Empire m the Turkish Republ ic··
S. Aytan ile birlikte hazırladı. 1 998'de
A programme of Turkish trad i tional classical music on the occasion of the
Bakanlık kararıyla Nevzat Atlığ'dan
700th anniversary of the foundation of the Otmman Empire
Koro Şefliği ve Sanat Kurulu
1 4.6. 1 999, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.30
Başkanlığı'nı devraldı. Ergün korodaki
A t a r ü rk C u l r ural Cenrre, Concert H a l l , 7.}0 pm
yönetim görevinden başka ITÜ
Devlet Konservatuvarı'nda öğretim
görevlisi olarak çalışmaktadır.
• Born in D i yarba k ı r in 1 94 5 , Ender

E rg ü n srucl ied w i r h Süheyla A l t m ışdön
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in rhe İ sranbul U n i versiry Chorus and

perfecr execur ion, promorion and

graduared from İ sranbul M u n i c i pal iry

propagarion of rhe class i cal Turk ish

Conservaroi re. He has sung i n rhe

music in Turkey and abroad . The

Turkish Music Ensemble under M ü n i r

chorus was conducred by Prof. Dr.

Nurerrin Selçuk and wirh r h e Classical

Nevzar Arl ığ, Srare Arrisr, u n r i l l 998

Rad io Chorus d i recred by Dr. Nevzar

when he was replaced by E nder E rg ü n .

A r l ı ğ . He srudied rel igious m usic w i r h

The clıorus g i ves regular public

H a l i l Can and Sabaharrin Volkan, and

concerrs every Sunday ar rhe A rarürk

m usic and l i reranıre wirh Nai nıe

Culrural Cenrre, appears on relevision

Baranay, Cahid Özkan and Muazzam

and makes radio programmes and

Seperçioğ l u . He was employed as borh

performs ar u n i versi ries and academ ies

si nger and Dr. Nevzar Arl ığ's assisranr

as well as ar i nrernarional congresses

in rhe M i n isrry of C u l rure Turkish

and sem i nars. Ir also recorded many

Classical Music Srare Chorus of

CDs, publ ished m any scores and has

İsranbu l , which was fou nded in 1 976.

Baranay. She joi ned isranbul R ad i o i n

roured exrensively i n Turkey and

I n 1 97 8 , he was appoinred Manager

1 965 and rhe M i n i stry of Culrure

performed in Germany, Morocco,

and in 1 98 5 Assisranr Conducror of rhe

Turkish C l as s i ca l M u s i c Srare Chorus

A lgeria, Egypr and rhe Turki s h

same chorus

re pl ace Mefharer
Y ı ld ı r ı m . He prepared rhe book " Dede

of İ sranbul in 1 97 6 . She has

Republic of Norrhern Cyprus.

Efendi Composir ions·· wirh F. Salgar

programmes, has roured and performed

and S. Ayran ro com memorare rhe

i n T u n i sia, A lgeria, Egypr, Germany

ro

Dede Efendi A n n i versary in

1 996. He

was i n fl uenced by Dr. Nevzar A r l ığ i n

parrici pared in many relevision

and H o l l and and has recorded eighr
a l b u nı s .

m usic, i nrerprerarion and clıorus
conducr i ng and in 1 99S replaced h i m
as Chorus Masrer and Chairman o f rhe
Arrisric Com m i r ree by a M i n isrry
decision. Besides his dur ies wirh rhe
Srare Chorus, he is on rhe reac h i ng sraff
of İ TU Srare Conservaro i re.

SERAP M UTLU AKBULUT
• Serap Mutlu Akbulut 1 965'de
mezun olduğu Istanbul Belediye
Konservatuvarı Türk Müziği
Bölümü'nde Dr. Nevzat Atlığ,
Mustafa Nazik lrmak, Melahat Pars,
Şefık Gürmeriç, Dürdane Altan, Halil
Bedii Yönetken, Süheyla Altmışdört,
Muazzam Sepetçioğlu ve Naime
Batanay'la çalıştı. 1 965'de istanbul
Radyosu'na, 1 976'da da istanbul
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na
katıldı. Birçok televizyon programı
yapan Akbulut, Tunus, Cezayir, Mısır,
Almanya, Hollanda ve yurtiçinde
birçok konser verdi ve sekiz albüm
kaydetti.
• S er ap M u r l u Akbu l u r graduared
from İsranbul M u n i c i paliry
Conservaroire i n 1 965 where she
srudied wirh Dr. Nevzar A r l ı ğ ,
Musrafa Naz i k l rnıak, Melahar Pars,
Şefık G ü rmeriç, Dürdane A l ran, Hal i l

ISTA N B U L DEVLET K LASI K
TÜ RK MÜZIGI KOROSU
TU R K IS H CLASSICAL MUSIC
STATE C HORUS OF İSTANBUL

Kültür Bakanlığı Istanbul Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu,
kültürümüzün önemli bir dalı olan
müziğimizin klasiklerini en üst
düzeyde icra etmek ve klasik Türk
müziğini yurtiçinde ve dışında
tanıtmak amacıyla 1 975'de Kültür
Bakanlığı tarafından kuruldu. Koro
1 998'e kadar Devlet Sanatçısı Prof.
Dr. Nevzat Atlığ tarafından yönetiidi
ve bu görevi daha sonra Ender Ergün
üstlendi. Koro uzun yıllardır Atatürk
Kültür Merkezi'nde pazar günleri
verdiği halk konserlerine ek olarak
radyo ve televizyon programiarına
katılmakta, üniversite ve akademi lerin
yanısıra uluslararası kongre ve
sempozyumlarda konserler vermekte,
kaset ve CD'Ier doldurmaktadır.
Yirmi fasikülden oluşan nota
yayıniayan koro, yurtiçindeki ve
yurtdışındaki etkinliklerinin yanısıra
Almanya, Tunus, Cezayir, Mısır,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
turnelere çıktı.
•

• The Turkish Classical M usic Sr a r e

Bed i i Yönerken, Sü heyla A l r m ı şdörr ,

Chorus was founded by rhe M i n isrry of

M uazzam Seperçioğ l u and Nai me

Culrure in l 97 5 w i r h rhe ai m of rhe

Osman lı'dan Cumhuriyet'e
Klasik Türk M üziği
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan
dörtyüz yıl önce, 1 O. yüzyılda yaşamış
olan Farabi'den başlamak üzere
Meragalı Abdülkadir ( 1 360- 1 4 1 2) ve
Gazi Giray Han ( 1 554- 1 608) gibi
dönemeç taşı niteliğindeki
bestecilerin eserleri şahsında tarih
içindeki yolculuğunu sürdüren Türk
müziği, Türk kültür ve uygarlığının
zirve noktasını tutturduğu 1 7. yüzyıla
varıncaya kadar tabii olarak, kültürel
ve sanatsal odakları bünyesinde
sürükleyen siyasi yapıların, yani Türk
devletlerinin coğrafık anlamdaki
değişikliklerine, kültürel nüans ve
yaşam biçimlerine özdeş bir çeşitlilik
arzediyordu.
O dönemlerden günümüze ulaşan
Farabi'nin "Dü-Şems", Meragalı'nın
"Rast nakış karçe" ve Giray Han'ın
"Mahur peşrevi" gibi eserlerinin
teknik ve duygusal özellikleri, Türk
klasik müziğinin zirvelerinden biri
olarak kabul edilen ltri'nin ( 1 6401 7 1 2) "Neva-Kar"ıyla
karşılaştırıldığında ortaya adeta, gürül
gürül akan ve ana ırmağa doğru
ulaşmaya çalışan akarsuların coşkun
manzarası çıkmaktadır. Sanki bu
akarsular o ana ırmağa ulaştıklarında
asıl kimliklerine kavuşacak gibidir.
1 7. Yüzyıla gelindiğinde Osmanlı
Imparatorluğu artık dörtyüz yıllık bir
yükseliş trendini yaşamış, siyasi
anlamda olduğu kadar sanatta ve
kültürde de bir zirvenin en üst

188

noktasını tutmuş durumdadır.
Mimaride Sinan ile ulaştığı çizginin
paralelinde, müzik sanatında ltrl ile
somutlaşmış bulunan bir ana damar,
geçen zaman içerisinde kendine
doğru kopup gelen akarsuları büyük
bir zenginliğin ifadesi olarak
bünyesinde toplamış ve artık
kurumlaşma süresini de
tamamlayarak, silinmez bir Osmanlı
mührüyle temellerini kurmuştur.
1 7. Yüzyıl, Türk klasik müziğinin
kimliğini kesin bir biçimde tanımlayıp,
temellerini kurmuş bulunduğu zaman
dilimi olarak önem taşımaktadır.
1 8. Yüzyıl ise Türk klasik müziği için
ana ırmağın, coğrafya ve iklimle
karşılıklı bir etkileşim sürecini yaşadığı
dönemdir. Irmağın akış şiddeti yatağın
şeklini belirleyebildiği gibi, zeminin
coğrafık yapısı da bir şeklin
oluşmasında önemli etkilerde
bulunmaktadır. Yani, toplumsal
yaşama ait her alandaki değişiklik
müzik sanatında da yansımalarını
buluyor ve daha sonraki yıllarda asıl
kimliğin ayrılmaz birer parçası haline
gelecek olan çiçeklenmelerin ilk
temelleri, ana damarın farkl ı akış
yolları bulduğu kılcal damarlar halinde
kültürel bünyeye yayılıyordu. Bu
anlamdaki en çarpıcı örnekleri Uile
Devri ile ( 1 7 1 O'lar) De de Efendi'nin
( 1 778- 1 846) de içinde yer aldığı
Sultan lll. Selim döneminde ( 1 7891 807) bulmak mümkündür.
Uile Devri, Türk müziğinde maddi
refahın en üst basamaklarında dolaşan
bir toplumun ilgi al<>.nlarını artık
uhrevi olandan çok, gündelik yaşamın
zevklerine doğru kaydırdığı; toplumun
artık "öteki dünya"yı değil, "yaşadığı
an"ı eksen alan bir müzik anlayışına
gelip dayandığı gözlemlenir. Işte tam
bu noktada Türk sanatı adeta
Nedim'in ( 1 68 1 - 1 730) şiirine paralel
biçimde, müzikte Tanburl Mustafa
Çavuş'un ( 1 700'1er) bestekadığı
şahsında kendini gösteren "şarkı"
formunu iyice tanımaya başlayacak, bu
form yaklaşık yüz yıllık etkileyici bir
seyir izledikten sonra 1 9. yüzyıla
gelindiğinde Haci Arif Bey kimliği ve
imzasıyla bütün Türk müziğinin en
çok tercih edilen beste şekli haline
gelecektir.
Sultan l l l . Selim dönemi ise, Türk
klasik müziğinde anlayışlar açısından

ve kurumsal anlamda büyük bir
dönüşümün yaşandığı önemli bir
zaman dilimini ifade edecektir. Bizzat
bir bestekar ve icracı olmanın
ötesinde yeni makamlar terkip
edecek ölçüde müzik ilmine vakıf bir
padişah olan Selim Han, etrafında
topladığı büyük müzik ustalarına en
verimli olabilecekleri ortamı
hazırlamış, geleceğin Türk müziğine
en az birkaç yüzyıl sürecek bir
hayatiyet sağlamıştır. "Kültürel
intikal''in önemini derinden
kavrayarak Türk müziğinin ileriye
doğru aktarı lması konusunda
"sözsel" temele dayanan yürürlükteki
düzeni kökünden değiştirmek
amacıyla kalıcı tedbirlere başvurması,
en önde gelen özelliğidir. Bu amaçla
Abdülbaki Nasır Dede ( 1 765- 1 82 1 )
ile Limoncuyan Hamparsum'a ( 1 7681 839) birer nota sistemi icat
etti rmiştir. Çok sayıda klasik eserin
günümüze ulaşması, Selim Han'ın bu
basiret ve ileri görüşlülük örneği
yaklaşımı sayesinde mümkün
olabilmiştir.
Müzikteki değişiklik hareketlerinin
ortaya çıktığı ilk dönemlerden beri
ödünsüz biçimde klasik-ana üsluba
sarılan Zekai D ed e ( 1 825-97) gibi çok
sayıda önemli besteci bulunmasına
karşın 1 9. yüzyıl artık müzikte
çiçeklenmenin, noktada derinleşrnek
yerine yüzeyde genişlemenin en üst
seviyesine çıktığı ve "şarkı" formunun
tartışı lmaz ve karşı durulmaz
üstünlüğünü ilan ettiği bir dönemdir.
leranın düzeni demek olan "Fasıl"
anlayışı bile 1 9. yüzyıla gelindiğinde
kökünden değişmiştir. "Peşrev"in
ardından "kar", "birinci beste", ikinci
beste", "ağır semai" ve "yürük semai"
biçiminde gerçekleşen form dizilişinin
yerini artık tamamını şarkıların
oluşturduğu ve "ağır aksak"tan
başlayarak daha küçük usullere doğru
giden "saz semaisi"nden önce
"köçekçe" ve türkü"lere yer verecek
kadar siklet kaybetmiş bir repertuar
anlayışı almıştır.
Ancak bütün değişim rüzğarlarına
karşın ana-klasik çizgi, 2 1 . yüzyıla çok
yaklaşıldığı bugünlerde bile
değerinden ve öneminden hiçbir şey
kaybetmiş değildir. Bu çizginin
belirlediği seviye her zaman olduğu
gibi yine Türk müziği sanatının

"yüksek okulu" olma özelliğini
sürdürmekte, böyle kabul
edilmektedir.
Elde bulunan en eski örneğin ait
olduğu devir göz önüne alındığında
on; Osmanlı Devleti'nin kurulduğu
yılın başlangıç noktası olarak
alınmasıyla ise yediyüz yıllık bir zaman
diliminin söz konusu olduğu devasa
bir kültürel iklim dikkate alındığında,
en çok iki saat sürebilecek bir konser
çapında eser devşirmenin zorluğu
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Böyle bir zorluğu aşabilmek ancak bu
uzun zaman içerisinde köşe başı
olmuş bestecileri dikkatle seçmek ve
onların eserlerinden bir program
oluşturmakla aşılabilirdi. Devlet Klasik
Türk Müziği Korosu olarak bu anlamlı
yıldönümünde gerçekleştireceğimiz
konserin programını böyle bir
yaklaşım içinde meydana getirdik.
izleyeceğiniz konser bu bakımdan,
tarihe damgasını vurmuş büyük bir
kültürü müzik sanatı penceresinden
konsantre biçimde müşahede
edebilmenizi, yediyüz yıllık bir
serüveni kuşbakışı izieyebilmenizi
sağlayacak yapıdadır.
En derin saygılarımızla,
Dev/et Klasik Türk Müziği Korosu
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G E L E N EKSEL M Ü Z i K

TRADITIONAL MUSIC

M U STAFA DOGAN D i KM E N VE TOPLU LU G U
MUSTAFA DOGA N D İ KMEN

&

H I S ENSEMBLE

MUSTAFA DOGAN DIKMEN. ses vocal
NECDET YAŞAR, tanbur (konuk sanatçı
SELIM G Ü LER, kemençe
SADRETTiN ÖZÇIMi, ney

ııa y -

g uesr ar r i s r )

kamandıa

MURAT AYDEMiR, tanbur

GÖKSEL BAKTAGIR, kanun - YURDAL TOKCAN, ud

I. Bölüm

Part 1

Mehınel Zekiii Du/e ( U32 5 - 1 89 7 )

H icaz Hümayun Durak "Dil hônesi mir'ôt-ı Hakk"

(Güfte Lyrics by Muhammed NasOhi Efendi, 1 642?- 1 7 1 7)
Helmwc/mizade İmwi/ Dede Efendi ( 1 7 7 8- 1 846)

Şehnaz Tevşih (Evsat) "Yürük değirmenler gibi dönerler''
(Güfte Lyriıs by Yunus Em re, 1 24 1 ?- 1 3 2 1 ?)
Mehınet Zekai Decle

Şehnazbuselik I. Beste ( Darbeyn) "Feryôd kim feryôdımı guş etmez ol sirnin beden"
Su zi d i l Ağır Semai (Ağır Sengin Semai) "Dil hasret-i vas/ın ile nôlôn gel efendim "
Hmnınamizade İsmail Dede Efeııdi

Bayari Ağır Düyek Şarkı "Her dem edip meyl-i cefô "
Hüzzam Ağır Düyek Şarkı "Hôlimi bir kerre takrlr eylesem sultônıma"
H üzzam Yürük Semai "Reh-i aşkında edib kaddimi kütôh gönül"
Ara I nrerm i ssioıı

M U STAFA DOGAN D i K M EN
• Mustafa Doğan Dikmen, 1 979-83
arasında ITÜ Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı'nda lisans, 1 994'de
iTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde
Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Bu
arada Niyazi Sayın ile ney; B. Sıdkı
Sezgin, TüiCın Korman ve Inci Çayırlı
ile repertuar ve üslüp; Belkıs Aran ile
şan teknikleri çalıştı. 1 982'de TRT
Istanbul Radyosu'na ses sanatçısı
olarak katıldı ve Prof. Dr. Alaeddin
Yavaşça ve Kani Karaca'yla repertuar
ve üsiCıp çalıştı. B. Sıdkı Sezgin ve
Kani Karaca'dan dini müzik formlarını
öğrendi. 1 986-87 arasında Adapazarı
ve izmit Belediye
Konservatuvarları'nda repertuar
üslüp eğitmen i ve 1 986-97 arasında da
ITÜ Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı'nda Öğretim
Görevlisi olarak çalıştı. 1 98 1 'den
itibaren yurtiçinde ve dışında birçok
konser verdi; çeşitli ülkelerde
düzenlenen uluslararası müzik
festivallerine ses ve saz sanatçısı
olarak katıldı. M. Doğan Dikmen,
Sarband ve Golden Horn
Topluluğu'nun çeşitli CD kayıtlarında
da yer aldı. Halen TRT Istanbul
Radyosu'nda ses, Emin Ongan
Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde ney
sanatçısı ve üslüp-repertuar hocası,
Çocuk Vakfı'nın çeşitli eğitim
programlarında müzik öğretmeni
olarak çalışmakta ve özel konserlerini
sürdürmektedir.
• Mustafa Doğan Di kmen received his

Bachelor's degree from İ scanbııl
Technical University Turkish Music
State Conservatoire i n I 983 and his
Master' s degree from İ TU Social
Sciences I nstitute in 1 994. Meanwhile,
he studied with Niyazi Sayın (nay), B.
Sıdkı Sezg i n , Tülun Korman and İ nci
Çayırlı (reperroire and style) and Belkıs
Aran (sing i ng tech nics). He joi ned
TRT İ stanbul Radio as a singer. He
srudied repertoire and sryle wirlı Prof.
Dr. Alaeddin Yavaşça and Kani Karaca,
and religious music forms wi rlı B.

1 90

ll. Bölüm Pan

II

Saz Müziginden Örnekler lnsrrumenral Works
Solist Soloisr: NECDET YAŞAR, tanbur

Hacı Mehmet Arif Bey ( 1 83 1 - 1 885)
Bestenigar Aksak Şarkı "Çok gördü fe/ek şimdi beni bezm-i civanda"
(Güfte

Lyrics by

Mehmet Hafid Bey, I SS0- 1 920)

Muhayyer (Devr-i hindi, Curcuna) Şarkı
(Güfte

Lyrics by

"Meyhdne tarabgôh-ı mey ôşôm-ı cihondır"
Mehmet Sadi Bey, l 839- 1 902)

Hicaz Aksak Şarkı

"Tasdi edeyim yôrı biraz da sühanim/e"
(Güfte Lyrics by Mehmet Sadi Bey)

Kürdilihicazkar Müsemmen Şarkı
Nihavend Curcuna Şarkı
•

Sıdkı Sezgi n and Kani Karaca. He
raughr reperroire and sryle ar the
Adapazarı and İ z m i r Municipaliry
Conservaroires from 1 986

1 987 and

ro

was a member of the reac h i ng staff of
the İ TU Turkish M usic Srare
Conservaroire from 1 986

ro

1 997. He

has given many concerrs in Turkey and
abroad and parricipareJ in international
m usic fesrivals borh as a s i nger and

"/ftirôkındır sebep bu nd/e vü feryôdıma"

insrrumenralisr. He is sri l l working as

"Vücüd ikliminin Sultônısın sen"

s i nger in che TRT İstanbul Radio as

Nihavend Curcuna Şarkı

"Uyur dôim uyanmaz mı benim baht-ı siyeh-kôrım"
(Güfte Lyrics by Mehmet Sadi Bey)

1 6.6. 1 999, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 2 1 .30
Acarü r k Culrural Cenrre, Concerr Hall, 9.30 pm

well as an i nsrrumenral isr ( nay), reaches
sryle ar the E m i n Ongan Ü sküclar
M usik i Cemiyeri and rakes part in che
activities of the C h i ldren Foundation as
a music reacher. He conrinues his
concerr act i v i ties i n Turkey and abroad.
Mustafa Doğan Dikmen has
parricipared in che CD recordi ngs of
Sarband and che Golden Horn
Ensemble.
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G E L E N E KS E L M Ü Z i K

TRADITIONAL MUSIC

BU RHAN ÖÇAL & i STAN B U L O RYANTAL TOPLU LU G U
BURHAN ÖÇAL

&

İ STANBUL ORIENTA L ENSEMBLE

Yöneten, vokal, yaylı ve vurmalı çalgılar: BURHAN ÖÇAL.
conducror, vocal , percussion anel srrings
ŞAHIN SERT. kanun - FETHI TEKYAYGIL. keman viol in
MUZAFFER COŞKU NER, ud - FERDI NADAZ, klarnet c lariner
EKREM BAGI, darbuka, def clarabukka

Açış Taksimleri
Hicaz Oyun Havası - Hicazkar Oyun Havası - Roman l l
Kısa Ara Taksimi
Mahur Saz Semasi - Mahur Oryantal
Geçiş Taksimleri
Nihavent Oryantal - Istanbul Nihavent - Nihavent Longa
1 8.6. 1 999, Aya Irini Müzesi, l 9.30 Hagia E i reııi Museunı, 7 . _) 0 pnı

BURHAN ÖÇAL
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Burhan Öçal bugüne kadar birçok
ödül alan kayıtlar gerçekleştirdi.
Istanbul Oryantal Topluluğu ile
doldurduğu ilk CD olan "Gypsy Rum"
1 995 Alman Plak Eleştirmenleri
Ödülü'nü kazandı ve Dünya Müziği
Listesi'nde dördüncü sıraya yükseldi.
Topluluğun ikinci CD'si "Sultan's
Seeret Door" 1 997 Şubat'ında
yayınlandı ve yine Alman Plak
Eleştirmenleri Ödülü'nü kazandı.
"Jardin Ottoman" albümü ise 1 996
Fransız "Prix Choc" Ödülü'nü aldı.
"Sultan" serisinin ikinci kaydı 1 998'de
satışa çıktı.
• Born in K ı r klareli , Turkey, B u rhan

Öçal grew up i n a musical fam i l y .
Through h i s farher he was brought i n ro
conracr w i t h percussion i nsrrumenrs at
an early age, and h i s morher i ntroduced
h i m to religious vocal m u s i c . He was
alsa i n fluenced by serai and fol k music,
as well as by Turkish neo-classical
m u s i c . He was i n volved with jazz at an
early age and when he was sixteen
fou nded h i s own band in which he
playeel drums. He does not only play
Turkish percussion i nstrumenrs such as
darabukka, kös, k ud ü m and bendi r but
he is alsa a s k i l led player of a large
variety of Turkish srring i nstrumenrs
such as d ivan sazı, tambur and ud .
S i nce ı 977 B urhan Öcal has been
l i vi ng partly in İ stanbul and partly i n
Zurich. H i s m a i n i n cerest i s

to

build

bridges between c u l t u res, so that he
ofren combines Turkish classical m usic
w i t h western c lassical m u s i c , or
Turkish fai k m usic with jazz . Thus for
example, he has performed w i t h the
celebrated pianist Maria Joao P i res, the
famous keyboard specialist Joe Zaw i n u l
and for t h e last few years often w i t h the
classical g ui tarist E l iot F i s k . He has
been a guest s tar of the George Grunrz
Concert Jazz Band. H e appears
reg ularly i n Turkey and throughout
E u rope with his İstanbul Orienral
E nsemble. One of his latest and most
u n usual venrures i s the the Orienral
Funk-Hip-Hop-Band with the
A merican bass-player Jamaladeen
Tacuma. In addi tion he has j ust
fou nded a Dua with the Australian
pianist Peter Waters.
B u rhan Öçal has made n u m erous
recordings which have gained h i m

many awards. H i s fırst CD "Gypsy
R u m ·· w ith his İ stanbul Orienral
Ensemble won the 1 995 German
Record Critics' Award and got

to

No.4

in the World Music Chart. H i s second
recordi ng "Sultan's Seeret Door" which
he recorded with h i s ensemble came
out i n February ı 997 and again won
the 1 997 German Record Critics'
Award. He received the Prix Choc in

ı 996 for his CD "Jardi n Ortaman " .
The second recordi ng i n the "Sultan"
series was released in ı 998 .

1 93

GELENEKSEL MÜZiK

T R A D I T I O !\: A L :\l l . S I C

M E LI HAT G Ü LSES SOLO KON S E Ri
MELİHAT GÜLSES SOLO CONCERT
M E LI HAT G Ü LSES

-

��
Katkıları irin ÇANA KKALE SERAMIK & KALEBODU R'a tqekkiir ederiz.
We would !ike to thank ÇANA KKA LE SERA MIK & KALEBODUR for spomoring this performance.

Şef: IHSAN ÖZER, conductor
DEMIR KARABAŞ - BAKI KEMANCI - TARlK KEMANCI, 1 . kemanlar

Ist violins

__::_______________________----1

_
_
_
_
_
_

AYHAN ÇAKIR - SUAT TÜK EL, 2. kemanlar

2nd violins

ŞULE ÇAKAR - MERAL ESMER, viyolalar violas
GÜNAY UYSAL - EMRULLAH ŞENGÜLLER, viyolonseller eellos
METIN IRMAK, kontrbas double bass - DERYA TÜRKAN, kemençe kamancha
SALIH BILGIN, ney

- SAFINAZ RIZELI, kanun

nay

YURDAL TOKCAN, u d - MURAT AYDEMIR, tanbur
HILAL ÇALIKOCLU, piyano piano - SERHAT TURUNÇ, tar
SEYHUN ÇELIK, ritm

Melihat Gülses müzik eğitimine
babası A. Tahir Köseoğlu ile başladı.
1 976-84 arasında ITÜ Türk Müziği
Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi
Bölümü'nde öğrenim gördü. Bekir
Sıdkı Sezgin, Alaeddin Yavaşça ve
TüiCın Korman ile repertuar, Nurten
Erpek ile solfej ve nazariyat çalıştı.
1 98 1 'de TRT Istanbul Radyosu'na ses
sanatçısı olarak girdi ve 1 982'de ilk
sola konserini verdi. 1 994'de de
Kanada'da yayınlanan Tatyas Efendi
CD'sini seslendirdi. 1 994'den beri,
Kudsi Erguner'in kurduğu Istanbul
Hanımları (Harem) Topluluğu'nun
şefliğini yapan Melihat Gülses,
Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali'nde 1 996'da Rembetiko ve
1 997'de de "Viyana ve Istanbul 'dan
Şarkılar (Schubert -Şevki Bey)"
projelerine katıldı; aynı yıl Cinuçen
Tanrıkorur'un 45. sanat yılı nedeniyle
düzenlenen konserde bestecinin
Fantezi adlı eserini yorumladı.
1 998'de, Mavi Nokta Dergisi'nin "En
Iyi Türk Müziği lcracısı" ödülünü aldı.
Melihat Gülses, yurtiçi ve dışında
hem solist, hem de topluluklarla
birçok konser verdi.
•

Kalctbodur

percussion

• Melihat Gülses srarced her music

studies fırst wich her farher A . Tahir
Köseoğlu and then srudied i n the
Singing Department of che İ stanbul
Technical University Turkish Music
Srare Conservaroire from 1 976 ro 1 984.
She has also worked w i rh Bekir Sıdkı

KLASIK'TEN FANTEZI'YE F ROM CLASSICAL TO FANTASY

Dede Efendi ( 1 7 78- 1 845)
Ferahfeza Peşrevi
Ferahfeza Ağırsemai "Bir dilber-i nôdide bir kômet-i müstesnô"
Ferahfeza Yürüksemai "Bu gece yine bülbülleri hômuş ettim"
Ferahfeza Şarkı "E/ benim çün seni sarmış biliyor"
Udi Nevres Bey ( 1 873 - 1 93 7)
Ferahfeza Şarkı "Yıllarca ben seni aradım durdum"
(Güfte

Lyrics by

Şemseddin Sivasi)

Selahattin Pınar ( 1 902- 7 960)
Hicazkar Şarkı "Gönül derdi çekenleri"
(Güfte Lyrics

by

Vecdi Bingöl)

Sezg i n , AHiedd in Yavaşça and TülGn
Korman (reperroire) and wirh Nurren
Erpek (reading and rheory). She joi ned
TR T İ stanbul Radio in 1 98 1 and gave
her fırsr solo concerc in 1 98 2 . She
recorded Taryos E fendi in Canada in
1 994. Since 1 994, she has been che
leader of che Ladies of İ stanbul
(Harem) Ensemble founded by Kudsi
Erguner. She performed i n Rembetiko
( 1 996) and i n The Songs from Vienna
and İ stanbul 1 Schuberc - Şevki Bey
( 1 997) projeers at the I nternational
İ stanbul Music Festival. She performed
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Osman Nihat Akın ( 1 905 - 1 959)
Kürdilihicazkar Şarkı "Yaşlı gözlerimi kuruttum bu gece"
(Güfte Lyrics by Kemal Şakir Yakar)

Sadettin Kaynak ( 1 895 - 1 96 7 )
Kürdilihicazkar Şarkı "Damla/ar"
Ahmet Vzel ( 1 93 0- 1 998)
Kürdilihicazkar Şarkı "Gü/erken kahkahalar yaktı bu cônı"
Alaeddin Yavaşfa ( 1 926-)
Nikriz Şarkı "De/i gönül coşar gider"
Ara Inrermission

Mesut Cemi/ ( 1 902- 1 963)
Nihavend Fantezi "Kanatları gümüş yavru bir kuş"
(Güfte Lyrics by Nazım Hikmet)

Hüseyin Sadettin Are/ ( 1 880- 1 9 5 5 )
Kürdilihicazkar Şarkı "ince bir bulut gibi"
(Güfte Lyrics by Yusuf Ziya Ortaç)

Kaptanzade Ali Rıza Bey ( 1 88 1 - 1 934)
Nihavend Fantezi "Denizde akşam"
Necip Giilses ( 1 952-)
Nihavend Fantezi "Bende yangın sende kül"
(Güfte Lyrics by Yılmaz Karakoyunlu)

Neveser Kökdeş ( 1 904- 7 962)
Rast Fantezi "Sevmek seni bir suç ise"
Fehmi Ege ( 1 902- 1 9 78)
Rast Fantezi "Oya/ı çevre"
Ciııttfen Tanrıkorur ( 7 938-)
Hicaz Fantezi "Mavi maviydi gökyüzü"
(Güfte Lyrics by Ahmet Hamdi Tanpınar)

Selahattin İfli ( 1 923-)
Mahur Fantezi "Uzak uzak iki yıldız "
(Güfte Lyrics by Bekir Sıtkı Erdoğan)

Yalfın Tura ( 7 934-)
Hüseyni Fantezi "Kasımpaşa kıyıları tersane"
(Güfte Lyrics by Oktay Rıfat)
20.6. 1 999,

Ata tü rk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 2 1 .30
9 . 3 0 pm

Aratürk C u l rural Cenrre, Concerr Hal l ,

''Fanrasy·· by C i n uşen Tanrı korur
d u ring rhe composer's " 4 5 Years i n
A rr " concerr i n 1 997 . I n 1 998, she was
awarded The Besr Turkish M usic
Performer Prize g i ven by rhe Mav i
Nokta Music Magazine. Mel i har Gü l ses
has performed as a soloisr and as a
member of several ensembles in many
concerrs in Turkey and abroad .

IHSA N ÖZER
lhsan Özer, 1 978'de girdiği ITÜ
Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı'nda Ruhi Ayangil,
Demirhan Altuğ, Yalçın Tura, TüiGn
Korman ile eğitim gördü ve 1 982'de
mezun oldu. ITÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü'nde 1 988'de yüksek lisans,
1 995'de de Sanatta Yeterlilik eğitimini
tamamladı. Çeşitli sürelerde TRT
Istanbul Radyosu, lü Devlet
Konservatuvarı Türk Müziği lcra
Heyeti ve Kültür Bakanlığı Istanbul
Türk Müziği Topluluğu'nda görev
yaptı. 1 987-98 arasında ITÜ Türk
Müziği Devlet Konservatuvarı
Öğrenci Orkestrası'nı çalıştırdı ve bu
toplulukla TV programları yaptı;
çeşitli mekanlarda birçok konser
verdi. Solo, koro ve orkestra için
yazdığı çeşitli eserleri Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali ile Yapı Kredi
Festivali'nde Ayangil Türk Müziği
Orkestra ve Korosu tarafından
yorumlandı. Ahmet Özhan ve Istanbul
Tarihi Türk Müziği tarafından
seslendirilen "Ateş-i Aşk" isimli Türk
tasavvuf müziği klasiklerinden oluşan
beş CD'nin müzik yönetmenliğini
yaptı. lhsan Özer halen Kültür
Bakanl ığı Istanbul Tarihi Türk Müziği
Topluluğu'nda kanun sanatçısı ve i TÜ
Türk Müziği Devlet
Konservatuvarı'nda öğretim
görevlisidir.
•

• İ hsan Özer snıd ied w i r h R u hi

Ayang i l , Dem i rhan Alruğ, Yalçı n Tura
and T(i ! Cı n Korman ar rhe İTU Turk ish
M usic Srare Conservaro i re from 1 978

ro

1 98 2 . He was granred his Masrer·s
degree in 1 988 anel his Suf{iciency i n
A r r clegree i n 1 99 5 , borh from rlıe İTU
Social Sciences l nsri rure. H e has
workccl ar TRT istanbul Radio, İ U
Srare Conservaroire Turkish M usic
E n seııı ble and rhe Mi n i sr ry of Culr ure
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Turk ish M usic Srace Ensemble of
İstanbul. He crai necl che İTU Turk ish
M usic Scace Conservacoire Sruclenc
Orchestra from 1 987 co 1 998, with
whom he has appearecl i n TV
programmes. He has given many
concercs anel h i s various composi tions
for soloist, chorus anel orchestra have
been performeel by the Ayangil Turkish
M usic ürehescra anel Chorus in the
I nternational İstanbul M usic Festival as
well as the Yapı Kredi Festival . He has
been che music eli rector of a series of
five CDs callecl "Ateş-i Aşk" (The F i re
of Love), performeel by Ahmet Öz han
anel the Hiscorical Turkish M usic
Ensemble of Istanbul. İ hsan Özer is
currently a member (kanu n ) of the
M i niscry ofCulrure H istorical Turkish
M usic Ensemble of İ stanbul, anel is a
lecturer at che İTU Turkish M usic
State Conservacoire.

Klasik'ten Fantaziye
Geleneksel müziğimizde "Klasik
dönem" 1 4. yüzyıldan 1 9. yüzyıla
kadar yazılı kaynaklada tespit
edilmiştir. Dolayısıyla Abdülkadir
Meraği ile başlayan bu dönem, Hacı
Arif Bey ile bitmiş ve bu dönemi
kapsayan müziğimizde Beste,
Ağırsemai, Yürüksemai, Kar, Karçe
gibi önemli müzik formları meydana
gelmiştir. Bu dönem içinde ltri, Dede
Efendi, Deliaizade gibi bestecilerimiz
bu formların en güzel örneklerini
bizlere kazandırmıştır.
Hacı Arif Bey ile birlikte Şarkı formu
o günün güncel müziğinde öne
çıkarak yeni bir müzik dönemi
başlamıştır. Neo-klasik Dönem olarak
belirlediğimiz ve zamanımıza kadar

uzanan bu dönem içinde, 1 9. yüzyılın
ortalarından itibaren Fantezi adında
yeni bir tür gelişmiştir. Fantezi;
herbiri kendi besteleniş formunu
yakalamak amacıyla ortaya konulan,
eskilerin " Nev'i şahsına münhasır"
olarak tanımladıkları eserlerdir. En
önemli nitelikleri özgün
karakterleridir. Rahmi Bey'in "Süzüp
süzüp de ey melek", H. Sadettin
Arel'in "Inci bir bulut gibi", Mesut
Cemi! Bey'in "Kanatları gümüş gibi"
besteleri bu türe örnek olarak
verilebilir.
Işte Melihat Gülses bu konserinde,
Klasik Dönem'e ait eserlerimizi o
dönemin üslup ve icrasını dikkate
alarak klasik sazlarımız ile (ney,
tanbur, kemençe, vs.), Neo-klasik
Dönem'e ait olan eserlerimizi de
Istanbul Devlet Tarihi Türk Müziği
Topluluğu şefi lhsan Özer'in
yönetiminde bu konser için özel
olarak oluşturulan bir Türk Müziği
Orkestrası eşliğinde seslendirecektir.
Necip Gü/ses
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G E L E N E KS E L M Ü Z i K

T R A D I T I O N A L M l' S I C

TAC MAHAL
TAJ MAHAL

!!!P

K U DSI E R G U N E R

MILLI PIYANGO

Dedesi Süleyman Erguner ve
babası Ulvi Erguner'in sanatı olan
neyzenfiği devam ettiren Kudsi
Yöneten ve ney: KUDSI ERGUN ER, leader and nay
Erguner, Paris'te mimarlık ve
DERYA TÜRKAN, kemençe kamandıa - HAKAN G Ü N G ÖR, kanun
müzikoloji eğitimi gördü ve her iki
dalda da doktora yaptı. Türk, Orta
KEN ZUCKERMAN. sarod - RENAUD GARCIA-FONS, kontrbas doublebass
Doğu ve Asya müzikleri üzerine
SULTAN KHAN, sarangi - BRUNO CAILLAT. zarb - FAZAL QURESHI, tabla
araştırmalar yaptı; uzun süre Fransız
Radyosu'nda prodüktör olarak çalıştı
Amir Khusru
ve
dünyanın geleneksel müziklerini
Raga Bhairava - Çargah
yayınladı.
Neyi, Türk tasavvuf
Mümtaz Mahat
müziğini
ve
Istanbul'un kendine özgü
Raga Bilaval - Rast
müzik kültürünü kurduğu çeşitli
Raga Vibhasa - Hümayun
Bhairavi - Zemzeme
topluluktarla Avrupa, Amerika ve
--------1 Japonya'da verdiği konserler ve
23.6. 1 999, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Ei ren i Museum, 7 30 pm
yaptığı kayıtlarla dünyaya tanıttı. Lille
Festivali'nin bir süre danışmanlığını
yapan Erguner, Peter Brook, Marco
Ferreri, Scorsese gibi yapımcıların
filmlerine müziğiyle katkıda bulundu.
Çağdaş besteci George Aperghis ile
birlikte film ve tiyatro müziği
gerçekleştirdi. Peter Gabriel'in iki
albümüne katkıda bulundu. Didier
Lockwood ve Jean-Marc Padovanni
gibi müzisyenlerle çalıştı. Avrupa ve
Japonya'da birçok CD doldurdu.
Uluslararası Istanbul Müzik
Festivalleri'nde ney ve vurma
çalgıların yer aldığı "Kudsi
Erguner/Bruno Caillat lkilisi" ( 1 993),
Tasavvuf Müziğinden Flamenko'ya
( 1 994), Tarih Boyu Hoşgörü ve şair
padişahların şiirlerinden oluşan
"Gazeller" ( 1 995), Rembetiko ve
Hammamizade lsmail Dede'nin
Ferahfeza Ayin-i Şerifi'nin Konser
Katkıları iri" A1İLLi PiYANGO İDAI?ESİ GENEL M ÜD ÜI?LÜGÜ '11e te[ekkiir ederiz.

Wle /l'ould /ike to t!Jrtllk

TURKISH NA TIONA L LOTTERY for sprm.rori11g thi.r peıfortllallte.

•

•

•

•

•

•

..

•

1 97

Yorumu ( 1 996), "Viyana ve
istanbul'dan Şarkılar -Schubert!Şevki
Bey" ( 1 997) gibi özgün projeler
gerçekleştirdi.

has performed w i r h the Kudsi Erguner

• Kudsi Erguner com i nues h i s fam i l y

Yehudi M en u h i n 's SOth birthelay

Ensemble, the Necdet Yaşar Ensemble
and Anatoli a Ensemble in Turkey as
well as in rhe USA, E urope and Israe l .
He performed w i r h K u d s i Erguner ar

crael it ion o f nay (encl-blown fl u re)

celebrarion concerr organİsed by

play i ng esrabli shecl by h i s grandfarlıer

Jacques C h i rac in Paris. He

Sü leyman Erguner and his farher Ulvi

parcici pared in concerrs and acrendecl

Erguner. He srucl iecl archi recrure anel

semi nars w i r h Şehvar Beş i roğ l u , the

mus icology in Paris anel receivecl

E u rasi a E nsemble anel the Romeiko

Masrers' clegrees in borlı branclıes. He

Ensemble at rlıe M IT, Harvard, Tuffs

has concl ucrecl researcl1 on Turkish,

and New E ngland Conservarories i n

Midel le East and Asian music. He

rhe USA. He recorded "Aheng" w i rh

workecl , for a long period, as a prod ucer

ranbur player M u rat Aydemir, released

of music programmes ar rlıe French
rad io anel preparecl many programmes
on world rracl it ional m usic. He has
i mrocl ucecl the nay, the Turkish sufi
music anel the aut henr ic m usical
c u l r u re of İ stanbul all over the world
through the concerts he has g iven i n
E u rope,rhe USA and Japan . He has
workecl as the arrisric aclvisor of the
Li lle Festival in France. He has written
music for fi lms proclucecl by Peter
B rook , Marco Ferreri and Scorsese and
al so workecl on fı im anel s rage music
rogerher w i r lı conre ın porary composer
George Aperg h i s . He conrribured to
Peter Gabriel's rwo albums and has also
performed w i r lı jazz m usicians such as
Diclier Lockwoocl and Jean-Marc
Paclovann i . He has recorclecl many CDs
in Europe and )apan. Kudsi Erguner
has also real isecl soıne orig i nal projeers
ar rhe l mernational İ stanbul Music
Festival such as a Nay-Percussion Duo
Concerr w i rlı t he percussion isr Bruno
Cai llar ( 1 99.? ), From Sufı M usic to
Flamenco ( 1 994), Tolerance Through
the Ages anel Gazeli es - Poerry of the
Sulrans ( 1 99 5 ) , Reın be t i ko anel a
concerr perforınance of Feriihfezii

i n Canada, and "Ciıem i ns'' w i r h Kudsi

Istanbul Devlet Türk M üziği
Topluluğu'nda konuk sanatçı olarak
çaldı ve 1 993'te de TRT Istanbul
Radyosu'na girdi. Bekir Sıtkı Sezgin,
Alaeddin Yavaşça, Niyazi Sayın, Erol
Deran gibi ustalarla çalıştı. Kudsi
Erguner Topluluğu. Necdet Yaşar
Topluluğu ve Anatolia Topluluğu ile
yurtiçinde ve ABD, Avrupa. israil gibi
ülkelerde konseriere katıldı. 1 996'da
Yehudi Menuhin'in 80. yaşını
kutlamaları kapsamı nda Paris'de
Jacques Chirac'ın düzenlediği konsere
Kudsi Erguner'le birlikte katıldı. 1 9941 997 arasında ABD'de Eurasia
Ensemble ve Romeiko Ensemble ile
birlikte MIT. Harvard, Tuffs ve New
England Konservatuvarı'nda Şehvar
Beşiroğlu ile konseriere ve
seminerlere katıldı. Tanburi Murat
Aydemir ile Kanada'da kaydettiği
"Aheng", Kudsi Erguner ile Fransa'da
kaydettiği "Chemines" isimli CD'Ieri
gerçekleştirdi. 1 998-99 döneminden
itibaren ITÜ Türk M üziği Devlet
Konservatuvarı Kemençe Bölümü'nde
Kemençe öğretim görevlisi olarak
ders vermektedir.

Mevlevi Mass by Ham mam izade İ sına i l
Dede ( 1 996) anel Songs from V ienna

• Born i n 1 97 3 in İstan b u l , Derya

anel İstanbul - Sch u berr/Şevki Bey

Tü rkan starteel to study m usic and flute

( 1 997 )

w i r lı Fırat Kızı l t uğ ar an early age. He
emereel the İTU Turk ish Music State

D E R YA TÜ RKAN
1 973'de Istanbul'da doğan Derya
Türkan küçük yaşta Fırat Kızıltuğ'dan
müzik ve blokflüt dersleri aldı.
1 984'de girdiği ITÜ Türk Müziği
Devlet Konservatuvarı'nda lhsan
Özgen ile kemençe öğrenimi gördü
ve 1 994'te mezun oldu. 1 990' da
•

Conservatoire i n ı 984 where he studied
kamancl1a w i r lı Ass . Prof. İ lısan Özgen
and graduared in ı 994 . He playeel as a
g uesr arrisr w i t h the Turkish M usic
Ensemble of İstanbul i n ı 990 and
joinecl rlıe TRT İ stanbul Radio as a
kamancl1a player. He srud ied w i rlı such
masters as Beki r Sı tk ı Sezgi n , A laeel d i n
Yavaşça, N i yaz i Say ı n , Erol D eran . He

Erguner, released i n France. He has
been a member of the teac h i ng staff ar
the İTU Turkish M usic Stare
Conservaroire, Kamancl1a Deparrmem,
si nce rhe 1 998-99 season.

HAKAN G Ü N G Ö R
1 973'de Ankara'da doğan Hakan
Güngör, ilk müzik eğitimini Ankara
Radyosu'nda ud sanatçısı olan babası
Ali Osman Güngör'den aldı. 1 986'da
girdiği TRT Ankara Radyosu TSM
Gençlik Korosu'nda korist olarak
görev yaptı. 1 990'da Gazi Üniversitesi
Müzik Bölümü'nü kazanarak i ki sene
öğrenim gördü. 1 992'de ITÜ Türk
Müziği Devlet Konservatuvarı
Kompozisyon Bölümü'ne girdi. Küçük
yaşta kanun çalmaya başlayan
Güngör, Yavuz Özüstün (nazariyat),
Demirhan Altuğ. Emin Sabitoğlu
(piyano ve orkestrasyon), Dr. Nail
Yavuzoğlu (armoni, yüksek solfej,
kontrpuan). Doç. Mutlu Torun, Prof.
Dr. Selahaddin lçli (Türk müziği
kompozisyonu), Özkan Kayhan,
•
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Gültekin Tahir Aydoğdu, Bekin Reha
Sağbaş ve Ruhi Ayangil (kanun
tekniği) ile çalıştı. 1 994'de Erguner
Topluluğu'na katıldı ve Tasavvuftan
Flamenko'ya, Rembetiko, Istanbul
Türküleri, Osmanlı Davulları'nın
yanısıra Istanbul Kanatlarımın Altında
film müziği gibi projelerde yer aldı.
lsrail, Sudan, ABD ve Avrupa
ülkelerinde Kudsi Erguner'le birlikte
konserler verdi. TRT Istanbul
Radyosu'nda kanun sanatçısı olan
Hakan Güngör, 1 990'da Meral
Azizoğlu ve Faruk Peker ile birlikte
Grup Pandora'yı kurdu. Güngör
ayrıca Asiaminör grubuyla da
çalışmalarını sürdürmektedir.
• Born i n 1 97 3 i n A n kara, Hakan

Güngör starteel music with his farher
A l i Osman Güngör, an ud player at
A nkara Radio. He became a member of
the TRT Turkish Music Yourh Chorus
in 1 986. He srudied at the Gazi
University Music Department from
1 990 to 1 99 1 and i n 1 992 he entereel
the İTU Turkish Music State
Conservatoire in İ stanbul, where he

studied with Yavuz Özüstün (theory),
Dem irhan A l tuğ and E m i n Sabitoğlu

ustalarının da saygısını kazanmış Hintli
olmayan tek müzisyendir. 25 Yıl
boyunca Ustad Ali Akbar Han'ın sert
disiplinli eğitiminden geçen
Zuckerman, ustasıyla Avrupa,
Hindistan ve ABD'de birçok turneye
çıktı. Konser programının yanısıra
lsviçre'deki Ali Akbar Müzik
Koleji'nin yöneticiliğini de yapan
Zuckermann, Kuzey Hindistan müziği
ve orta çağ müziği üzerine çalışmaları
yönettiği Basel Müzik
Konservatuvarı'nda öğrenim
görevlisidir.

(piano and orchesrration), Dr. Nail

öğretmenliği Devlet Diploması
sahibidir. 1 987-93 arasında Kontrbas
Orkestrası'nda ve 1 990-9 1 ' de de
Claude Barthelemy yönetimindeki
Ulusal Caz Orkestrası'nda çaldı.
Araştırmacı ve yeniliklere açık müzik
anlayışı sayesinde çalgısının teknik
sınırlarını sürekli zorlaması, sanatçıya
değişik müzik türlerinde (caz, çağdaş
müzik, geleneksel müzik) özgürce
hareket etme ve değaçiama olanağı
sağlamaktadır. Avrupa'nın çeşitli
festivallerinde (Berlin, Möers,
Grenoble, Nijmegen Caz Festivalleri)
ve ABD'de (Knitting Factory)
konserler veren Garcia-Fons,
Oryantal Bas Topluluğu ve kendi
kurduğu Alboree Dörtlüsü ile birçok
ülkede turneye çıktı. Kendi yazdığı ve
kaydını yaptığı kontrbas ve 1 O
enstrüman için Oryantal Bas'ın
yanısıra, belgesel programları ve dans
toplulukları için besteler yapan
Garcia-Fons, caz ve dünya müziği
alanında Don Pullen, Wolfgang
Puschnig, Dino Saluzzu, Rabih Abou
Khalil, Kudsi Erguner gibi birçok
müzisyenle çalışmalarını
sürdürmektedir.
• The doublebassist, i mprovisator,

Yavuzoğ l u (harmony, solfegio and

• One of the most im portant sarod

i n terpreter and composer Renaud

counterpoint), Ass. Prof. Mutlu Torun
and Prof. Dr. Selahaddi n İ ç l i (Turkish

masters of our t i m e playing Norrh

Garcia-Fons studied with François

l ndia's Raga Santiga, Ken Zuckerman

Rabbath and won the First Prizes of the

music composition) and Özkan Kayhan,

is the unique non-Inciian m usician

Conservatoires of Paris and Auberv i l lers

Gültekin Tahi r Aydoğdu, Bekin Reha

respecred by this counrry's musicians.

and holds the State Diploma of

Sağbaş and R u h i Ayang i l (kanun

He has completed twenty-fıve years of

Professor of Doublebass. He was a

technique). In 1 994, he joined the

train i ng under the rigorous discipline

member of the Doublebass ürehescra

Erguner Ensemble with whom he

of U stad Ali A kbar Khan and has

from 1 987 to 1 993 anel the National

performed in such projeers as From Sufı

accompanied h i m in numerous concerts

Jazz Ürehescra u neler Claucle

Music to Flamenco, Rembetiko, Songs
from İ stanbul , Ortoman Drums as wel l

i n E u rope, l ndia and the U n i ted States.

Barthelemy berween 1 990 and 1 99 1 .

I n addi tion to h i s extensive

H i s canception of research and open

as the fı l m music o f İ stanbul U nder M y

performance schedule, Ken Zuckerman

m incled musica l perceptions that bring

W ings. H e has g i ven concerts with

d irects the A l i Ak bar Col lege of M usic

h i m to force the l i m i ts of his

Kudsi Erguner i n Israe l , Sudan, the USA

in Switzerland and is also teac h i ng at

i nstrument"s rechnique, al low him to

and European countries. He founded the

the M usic Conservatoi re of Basel , where

i mprovi se freely anel to srroll berween

Group Pandora togerher with Meral

he conducts courses on both North

d i fferent m usical rrends (jazz,

Azizoğlu and Faruk Peker. Hakan

I nd ian classical m usic and the music of

contemporary music, tradi rional music,

Güngör is currently a kanun player at
the TR T İ stanbul Radio and con t i n ues

M idelle Ages.

ete). He has performed i n many

to work with the Asiarninar Group.

K E N ZUC K E R M A N
�-------i
• Günümüzün en önemli sarod
ustalarından birisi olan ve Kuzey
Hindistan Raga Santiga müziği çalan
Ken Zuckerman, H int klasik müzik

European jazz fesrivals ( Berl i n , Möers,

RENAUD GARCIA-FONS
• François Rabbath i l e öğrenim
gören kontrbasçı, doğaçlamacı,
yerumcu ve besteci Renaud Garcia
Fons, Paris ve Aubervillers
Konservatuvarları Birincilik
Ödülleri'ni aldı. Kontrbas

Grenoble, N i jmegen) and in the USA
( Kn it t i ng Factory) anel toureel in
Europe with his septet Oriental Bass
Band and h i s Alboree Quartet. He
composes works for dance companies
and TV documentaries anel he recordecl
h i s composit'i'on Oriental Bass for 1 O
i nstruments around a cloublebass. H e

1 99

conri nues

co

work wi tlı such emi nem

jazz and world musicians as Don

co

a fam i l y of musicians and performed

witlı renowned m usicians i n various

Pullen, Wolfgang Pusclınig, Dino

radio programmes with his eleler

Sal uzz i , Rabilı AbOLı-Kiıal i l and Kudsi

brotlıer, who i s alsa an experr sarangi

Erguner.

player. As a famous i nsrrumenralist he
later senieel in M u mbay which is the

SULTAN KHAN
Son I S yıldır Hindistan'da ve
yurtdışında solist olarak sahneye
çıkan Sultan Khan, Hindistan'daki ses
sanatçılarına eşlik eden en iyi
müzisyenlerden biri olarak kabul
edilmektedir. Müzisyen bir aileden
gelen Sultan Khan, Jaipur'da doğdu.
Kendisi gibi çok iyi bir sarangi çalgıcısı
olan ağabeyi ile birlikte çeşitli
radyolarda büyük müzisyenlere eşlik
etti. Kazandığı şöhretle sinema
dünyasının kalbi olan Bombay'a
yerleşti. Onu ayrıcalı klı bir dünya ile
buluşturan Hint filmlerinin büyük
divası Lata Mangesiıkar ile orada
tanıştı. O günden sonra da
Hindistan'ın en aktif müzisyenlerinden
biri oldu. Eşliğindeki mükemmelik
Hindistan'daki her festivale davet
edilmesini ve solist olarak dünyayı
dolaşmasını sağladı. Melodilerindeki
çarpıcı yoğunluk ve l irik anlatımı tüm
Hint müziğinin, peysaj ının,
minyatürlerinin birleşimi gibidir. Yayın
son dahisi olan Sultan Khan, en zor
ve ürkütücü teknikiere kolaylıkla
ulaşır, Hint müziğini zevkli bir gezinti
olarak algılar ve bir şiir gibi yorumlar.
•

• Sul ran Khan, who has appeared as a

soloist i n l ndia as wel l as abroad for the
last 1 5 years, is recognised as one of
best i nsrrumenral ists accompan y i ng
si ngers in l ndia. He was born in Jai pur

lıearr of the H i ndu movie world, where
he met Lara Mangeslıkar, the diva of
Hi nd u fi l m s , and he became one of che
most active m usicians of l nd ia. He is
now invi ted co all festivals i n l ndia and
cours the world as a perfecr
accompanisr. The extraord i nary
i n rensity of his melodies and h i s l yric
expressian are ! i ke the agglomeration of
Hi nd u music, scenery and m i niatures.

i nsuumems such as tabla w i t h Lati f

As an experr sarangi player Sulran

Alırnacl K lıan. H i s concerr reperroire

Khan is able

covers a wide spectrum from the

co

surmounr eas i l y all

d i fferenr and d i fficult teclı n i q ues. H e

trad i ti onal m u s i c of I ra n , Turkey and

conceives H i nd u m usic ! i ke a pleasam

I n d i a co med i eval and renaissance

journey and performs it ! i ke a poem .

m u s i c . For the past ren years he has
taken part in most of Kudsi E rg u ner" s

BRUNO CAILLAT
Bruno Caillat, Paris'te Ecole
Normale de Musique'deki
öğreniminden sonra, Cemşid
Şemirani ile I ran vurma çalgıları
eğitimi gördü ve 1 978'den itibaren
de onun yerine Sorbonne'daki Doğu
Müzikleri Eğitim Merkezi'nde zarb
dersi vermeye başladı . Azerbaycan,
Özbekistan ve çeşitli Arap
ü lkelerinde kullanılan değişik vurma
çalgılar sti lleri üzerinde uzmanlaştı.
Ayrıca tabla gibi H i nt vurma çalgıları
konusunda Latif Ahmad Khan ile
çal ıştı. Konser repertuarı I ran, Türk
ve Hint geleneksel müziklerinin
yanısıra Orta Çağ ve Rönesans gibi
birbirinden çok değişik alanları
kapsayan Bruno Caillat, on yıldır
Kudsi Erguner'in birçok projesine
katılmıştır.
•

• After his smdies at the Ecole

Normale de Musique de Paris, Bruno
Cai l lat srudied I ranian percussion
insrrumems with Djamchid
Chem i rani who later e mrusred h i m in
1 97 8 wirh his zarb class at the Cenrre
d 'Emdes de Musique Orienrales in
the Sorbonne, Paris. He has become
experr ar d i fferenr sryles of playing on
percussion i nsrrumenrs pracriced i n
such counrries a s Azerbai jan,

U zbekistan and i n Arap counrries. He
has also smdied H i ndu percussion

projects.

FAZAL QURES H I
1 960'da doğan Fazal Qureshi, 25
yıl Ravi Shankar'a eşlik eden ve tüm
dünyada verdiği konserlerde
gösterdiği inanı lmaz yorumuyla
hatırlanan ünlü tabla ustası Alla
Rakha'nın oğludur. Yine dünyaca
ünlü tabla uzmanı ve kendisini sahne
dünyasıyla tanıştıran Zakir
H üseyin'in küçük kardeşidir. Sah ne
gösterileri, plak yapımları, ağabeyi ile
yaptığı düo çalışmaları sayesinde
daha şimdiden büyük bir deneyime
sahiptir. Hindistan'da birçok kaset ve
film müziğinde yer alan Fazal
Qureshi'nin Avrupa'da da b i rçok
CD'si yayınlandı.
•
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• Born i n 1 960, Fazal Qureshi is rhe

son of the famous rabla master A l l a
Rakha, who accompanied R a v i Shankar
for 2 5 years and is sti l i remembered for
h i s exrraordinary performances i n h i s
concerrs a l l around t h e world. He is rhe
younger brorher of rhe well-known
tabla pl ayer Zak i r Houssein who
i nrroduced Fazal Qureshi ro rhe m usic
and srage world. H i s srage
performances, recordi ngs and h i s
appearances i n D u o w i t h h i s brorher
gained h i m a good repuration. Fazal

Her iki müzikte de doğaçlamaya çok
geniş yer verilmektedir. Özellikle
enstrümantal müzikte, makamın belli
gelişme içinde melodilere dağıtımı ve
paylaştırılması olan Taksim ile Hint
müziğindeki Alap veya Hayal olarak
adlandırılan doğaçlamalar, sanatçıya
her çalışta yeni bir eser yaratabilme
olanağı vermektedir. Bu konserde
Hint ve Türk müziklerinin zengin
ritmik yapısı üzerine yapılacak
doğaçlamalar ve özgün melodiler yer
alacaktır.

Qureshi has made many recordi ngs and
parricipated in fil m m usic in I ndia and

• The Taj Mahal project a i m s ro bring

has released many CDs in E urope.

rogerher, for the fi rsr r i m e , Turkish and
H i ndu m usic which, a l r hough far from

Tae Mahal Taj M a h at
Tae Mahal projesi, birbirinden uzak
ancak tarihsel ve kültürel açıdan
birbirleriyle ortak yönleri olan Türk
ve Hint müziklerini bir konser
çerçevesinde ilk kez biraraya
getirmektedir. Batı kültürünün
dışında, bütün dünya müziklerinde
kullanılan modal sistemin en gelişmiş
ve en zengin örnekleri Hint ve Türk
müziklerindedir. Stil farklılıkları
dışında bütün modal sistemler ses
sistemleri itibari ile birçok ortaklık
göstermektedir. Türk müziğinde
" Makam", Hint müziğinde ise " Raga"
olarak adlandırılan modal sistemler
kullanılır. Bir oktavı n 1 2 eşit aralığa
bölünmesi ile Avrupa'da başlayan
tampere sistem, bugün klavyeler ve
iletişim yöntemleri ile bütün dünyaya
yayılmakta, sonuçta modal müziklerin
en büyük zenginliği olan mikro
i nterval denilen özel aralıklarını yok
etmektedir. Teorik olarak Türk
müziği bir oktavın 24 eşit olmayan
aralığını kullanırken, Hint müziğinde
ise kullanılan ana sesler 22 tanedir.
Makam olarak adlandırılan ve belli bir
gam üzerinde "seyr" adı verilen
melodik yolculukta aralıklar her
makam için kendine özgüdür ve bu
nedenle belki de oktav içerisinde ana
sesler olan 24 sesten de fazla ses
kullanılmaktadır.
Rast, Dugah, Segah, Çargah gibi her
sese özel bir isim veren Türk müziği
gibi Hint müziğinde de "Shuruti" adı
verilen 22 ana sesin her birinin Tivra,
Kumundvati, Manda, Chandovati gibi
ayrı bir adı vardır.
•

each other, have many s i m i larir ies i n
rerms o f cultural and h i srorical conrexr.
The modal system pracriced in world
m usic other rhan in wesrern m usic has
i ts most clevelopecl and richesr
examples in Turk ish and H i nclu m usic.
Apan from rheir cl i fferences of sryle, all
moda! sysrems, as far as rheir souncl
system s are concernecl, show many
s i m i lariries. The moda! sysrems usecl in
Turkish m usic are cal lecl "Makam"
(Mocles) and i n Hi nd u m usic rhe
system i s nameel " Raga " . The re m pereel
system, which starteel in Europe by

Alap and Hayal in H i nclu music, which
are the form of clisrriburing and cl ivicling
rhe mode ro rhe melod ies wirhin a
cerrain developnıenr , give the musician
rhe possibi l iry of creari ng a new work in
each execurion. The programme of rhis
concerr will fearure i mprovisarions on
the rich rhyrhnıic srrucrure as well
original melodies ofTurkish and Hinclu
musıc.

Geleneksel Hint Sazları
Sarod: Afganistan'da kullanılan ve Rebab
adı verilen mızraplı sazın I 9.yüzyıldan
itibaren Hint müziğine adaptasyonuyla
ortaya çıkmıştır. Göğüs kısmı ince bir
deri ile kaplı olup, 1 O tane ahenk teli ve
metal kaplı sapı bu enstrümanın
tınısındaki orjinalliği verir. Kısa
zamanda Hint müziğinin geleneksel sazı
sitarın yerini alan bu sazın son büyük
ustası dünyaca ünlü Ali Akbar Han'dır.
Sadece Hindistan'da değil Avrupa'da ve
Amerika'da birçok öğrenci yetiştiren
Akbar Han, lsviçre'nin Basel kentinde
kendi adına bir müzik koleji de
kurmuştur ve Sarod sazı onun
sayesinde evrenselliğe kavuşmuştur.
Brij Narayan ise onun yetiştirdiği Sarod
ustalarının en başta gelen ismidir.

cl ivicli ng an octave i n ro 1 2 equal
i nrervals, is sp reacl i ng roclay all over the
world by keyboarcls and
comm unicarion merhocls and
consequenr l y clesrroys urrerly the
special i nrervals, cal lecl m i cro-inrervals
which are rhe grearesr ri c hes of moda!
m usic. Theoretical ly, w h i te Turkish
m usic uses the 24 unequal i n rervals of
an ocrave, the m a i n sounds usecl i n
H i nclu m usic are 2 2 . T h e i nrervals i n
t h e meloclic progress (callecl "seyr") on
a clefı ni re scale, nameel Makam, are

Tabla: Yan yana konarak çalınan iki
ritm enstrümanından oluşan tabla,
ritmik yapının en gelişmiş olduğu
müziklerden biri olan Hint müziğinin
temel enstrümanıdır. Ravi Shankar'a
yıllarca eşlik eden Alla Rakha
sayesinde sadece Hindistan'da değil,
bütün dünyada en çok kullanılan ve
en gelişmiş ritm enstrümanı olan
Tabla'da bugün en büyük ustalar, Alla
Rakha'nın oğulları olan Zakir Hüseyin
ve kardeşi Fazal Qureshi'dir.

parri n ı lar ro each Mocle, and for this
reason maybe more rhen 24 basic
sounds w i r h i n an ocrave are usecl.
As in Turkish m usic, in which every
souncl has a special name, such as R ast,
Dugah, Segah and Çargah , rhe 2 2 basic
sounds of H inclu music, callecl
"Shururi", each bear cl i fferenr names
such as Ti vra, K u m u nclva r i , Manda and
Chandovar i .
I m provisarion is largely pracricecl i n borh
of rhese musical sysrems. Especially i n
i nsrrumenral m usic, the i mprovisarions,
callecl Taksim in Turkish m usic, and

Sanskritçe "sat" (yüz), ve
rang (renk) kelimelerinden ortaya
çıkan bu isim yaylı bir saz olan
Sarangi'nin tınısında yüzlerce rengin
olduğu imajını taşır. Klasik Türk
kemençesinde olduğu gibi, bağırsak
telierin tırnak süreerek çalındığı
Sarangi kırk adet çelik ahenk teli ile
klasik Hint müziğinin temel yaylı
enstrumanıdır. Dünyanın birçok
ülkesinde verdiği resitallerle bu sazı
dünyaya, Brij Narayan'ın babası Ram
Narayan tanıtmıştır.
Sarangi:
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KATillMCI DIZINI

Abdurahim Hamidev 1 84
Adam Lüders 1 66
Adnan Öngün 1 5 8
Adrienne Matheson 1 66
Ahu Göral 1 77
Alberto Macchini 90
Alberto Stevanin 70, 75
Alessandro Tampieri 70, 75
Alexander Bourdat 166
Alexei Vinogradski 1 5 8
A l i Dedekargınoğlu 1 5 8
A l i Hoca ı 5 8
Amelia Roosevelt ı 22, ı 28
Amy Hollingsworth ı 66
Anastassia Fedorova ı 66
Andrea Damiani 90
Andreas Gerhardus ı 22, ı 28
Annamaria deii'Oste ı 44
Annette Schneider ı 22, ı 28
Annette Wehnert ı 22, ı 28
Antonio de Secondi 90
Areadi Volados 5 2
Arlequin Dörtlüsü ı 77
Arzu Gök ı 76
Asım Seyhan ı 5 8
Aybegüm Şekercioğlu ı 7 7
Ayda Tunçboyacı 5 7
Ayhan Çakır 1 9 3
Ayşegül Serdar ı 5 8

��=-K

emancı ı 9 3
Barbara Hoos d e Jokisch 5 7
Başak Dilara Özdemir ı 7 7
Begüm Çelebioğlu ı 76
Bengi lspir ı 58
Brian Rowlands ı 66
Bruno Caillat ı 96
Burhan Öçal ı 9 ı

Carlo Domeniconi 57
Caroline Petter ı66
Christian Zincke ı 22, ı 28
Claire Desert ı 3 6
Claudia Peinelt 5 7
Claudio Buder 5 7
Concerto ltaliano 9 0
Curabek Nabiyev ı 84

Lucy Bestwick ı 66
Ludwig Müller 84
Luigi Piovano 90
Luigi Saccomandi ı 44

Fabio Biondi ı 4 4
Fahri Önoğlu ı 5 8
Fatih Şanal ı 58
Fazal Qureshi 1 9 6
Fazıl Say ll 7
Ferdi Nadaz ı 9 ı
Fethi Tekyaygil ı 9 ı
Filiz Yılmaz ı 77
Fiona Simpson ı 66
Francesca Vicari 90
Francisco de Galvez 5 7

Manuela Custer ı 4 4
Mara Galassi 9 0
Marea Bianci 7 0 , 7 5
Marea Brolli 7 0
Marea Testari 70, 7 5
Maren Ritter-Pichl 5 7
Maria Cristina Vasi 70, 7 5
Marita Schaar-Faust ı 22, ı 2 8
Maryarn Sattarova ı 84
Massimo Gasparan ı 4 4
Matthew McConnell ı 66
Mauro Lopes Ferreira 9 0
Max Aroven 1 66
Mayumi Aiko 1 66
Mechthild Bach ı 28
Mechthild Werner ı 22, ı 28
Mehmet Ergüven ı 5 8
Mehmet Yılmaz 1 58
Melih Öztürk 1 5 8
M elihat Gülses ı 9 3
Meral Esmer ı 9 3
Mersin Devlet Operası Orkestra,
Koro ve Balesi ı 58
Metin lrmak ı 9 3
Michael Schneider ı 22, ı 28
Michelle Larsen ı 66
Miranda Hudson ı 6 6
Mithat Özyılmazel ı 86
Murad Norkuziev ı 84
Murat Aydemir ı 89, ı 9 3
Murat Tolunay 1 5 8
Mustafa Doğan Dikmen v e Topluluğu ı 89
Mustafa Doğan Dikmen 1 89
Muzaffer Coşkuner ı 9 ı

Gaetano Pasterina ı 66
Galina Gerehakova ı 5 4
Gianluca Ferrarini 9 0
Gianni Maraidi 7 0 , 7 5
Gidon Kremer ı o 5
Giovanna Buzzi ı 44
Giovanni Antonini 70, 7 5
Gökhan Somel 46
Gökhan Varkan ı 58
Göksel Baktagir ı 89
Günay Uysal ı 9 3

Hakan Bölükbaşı ı 5 8
Hakan Güngör ı 96
Hande Erdem ı 76
Hasan Alptekin ı 5 8
Hilal Çalıkoğlu ı 9 3
Hilary Briggs ı 6 6
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James Cocker ı 6 6
Jana Lukasöva ı O ı
Janne Boisen ı 6 6
Jesper Schlütter ı 6 6
Josef Vesely ı 66
Juan Rodriguez ı 66
Julian Lankshear ı 66
Julie Borsodi ı 22, 1 28
Jurriaan Laos ı 6 6

Natalia Tchantouricvili ı 5 8
Navo Topluluğu ı 84
Nazlı Alptekin ı 58
Necdet Yaşar ı 89
Nevit Kodallı 1 58
Nezih Seçkin ı 5 8

Çek Filarmoni Orkestrası l l O, l l 7

Daniela Bareellana ı 44
Daniela Muzzoli 70, 75
Demir Karabaş ı 9 3
Deniz Öktem ı 5 8
Derya Türkan ı 9 3 , ı 96
Dorte Bech ı 66

..
Efe Baltacıgil 57
Ekrem Bağı ı 9 ı
El Trino Topluluğu 5 7
Elena Russo 70, 75
Elisa Franzetti 90
Elisabetta Tiso 90
Emin Mamedov 57
Emrullah Şengüller ı 9 3
Ender Ergün ı 86
Engin Alkan 57
Enkelajda Shkosa ı 44
Enrico Onofri 70, 75
Erden Bilgen 80
Ettore Belli 90
Europa Galante Topluluğu ı 44

Kamran Ince Topluluğu 46
Kamran Ince 46
Karl Kaiser 1 22, ı 2 8
Ken Zuckerman ı 9 6
Kenan Korbek ı 58
Kevin Stalheim 46
Khalkedon Dörtlüsü ı 7 6
Konstantin Konsevov ı 58
Kremerata Baltica ıo5
Kristen Rasmussen ı 66
Kudsi Erguner 1 9 6
Kültür Bakanlığı Istanbul Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu ı 86

La Stagione Frankfurt 1 22, 1 28
Larissa Gergieva ı 54
Laurie Randolph 5 7
Les Thimmig 46
Leyla Gencer ı44
Liana Mosca 70, 7 5
Lisa Probert ı 66
Lisette Stobbe ı 66
Luca Cola 90

Pantelis Zikas 1 66
Paolo Crivellaro 80
Paolo Fanciullacci 90
Paula Kibildis ı 22, ı 28
Pavel Fischer ı o ı
Peter Frankl 6 5
Peter Jarüsek ı o ı
Peter Schaufuss Balesi ı 66, 1 69, ı 1 ı , ı 73
Peter Schaufuss 166, ı 69 , ı 1 ı , ı 73
Pier-Luigi Pizzi ı 44
Pietro Heldalesi 90

Rachael Quindland ı 22, ı 28
Radim Sedmidubsky ı o ı
Rahmatilla Samadov 1 84
Ralph Kirshbaum 65
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INDEX

Raphael Demangeat 1 66
Rayna Popova 1 7 6
Renaud Garcia-Fons 1 9 6
Reyent Bölükbaşı 46
Ricardo Moyano 5 7
Riccardo Doni 7 0 , 75
Rinaldo Alessandrini 90, 96
Robert Expert 1 4 4
Roberto Scaltriti 1 4 4
Rosa Dominguez 9 0

Sabine Bauer 1 22, 1 2 8
Sabine Mer. er l l O
Sadrettin Ozçimi 1 89
Safınaz Rizeli 1 9 3
Salih Bilgin 1 9 3
Seçil Öztürk 1 7 6
Selim G ü l e r 1 89
Serap Mutlu Akbulut 1 86
Serdar Başbuğ 1 58
Sergei Gavrilov 1 44
Sergio Foresti 90
Serhat Turunç 1 9 3
Seth Josel 46
Seyhun Çelik 1 9 3
Skampa Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 1 0 1
Stefano Borneschi 70, 7 5
Steven Scott 1 66, 1 69, 1 7 1 , 1 7 3
Suat Tükel 1 9 3
Sultan Khan 1 9 6
Susan Waterbury 46
Suzannah King 1 6 6
Süleyman Tekin 1 5 8
Svetlana Orliuk 1 5 8
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