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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
28. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu,
Kültür Bakanlıgı ve Turizm Bakanlıgı'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs
would !ike ro rhank rhe
Promorion Fund of rhe Turkish Prime M i nisrry,
rhe M i n isrry of Culture and rhe Minisrry of Tourism
whose generous conrriburions have made the
28rh Inrernarional İstanbul Music Fesrival possible.

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali,
Avrupa Festivaller Birligi üyesidir.
The lnrernarional İsranbul Music Fesrival is a
member of rhe E uropean Festivals Association.

Programda degişiklik hakkı saklıdır.
The 28rh Inrernarional İstanbul Music Festival rerains
rhe right to make alterations to the programme.

iSTAN BUL KÜ LTÜR VE SANAT VAKFI
Sanatla 2 8 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 önderliginde, 1973 yılında kuruldu. lık
Istanbul Festivali, Cumhuriyet'in SO. yılının kutlandıgı
1973 yılında, 1S Haziran - 1S Temmuz tarihleri
arasında gerçekleştirildi.
Istanbul Festivali ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile
birlikte çeşitli ulusların degişik sanat dallarındaki
yaratıcılıklarının en iyi örneklerinin yanısıra,
programında seminer ve konferansiara da yer verdi.
Istanbul Festivali 1977 yılında Avrupa Festivalleri Birligi
Üyeligi'ne kabul edildi. Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali 27 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 Toplulugu'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 kadar dünyanın en önemli sanatçı ve
topluluklarını Istanbul'da konuk etti.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Osmanlı
lmparatorlugu'nun kuruluşunun 700. Yılı kutlamaları
çerçevesinde gerçekleştirdigi bir özel proje de
Vivaldi'nin Bayezid Operası'nın sahneye konması oldu.
Kemancı, yönetmen ve müzikolog Fabio Biondi'nin
uzun çalışmaları sonucunda Vivaldi'nin dört buçuk
saatlik operası iki buçuk saate indirildi ve Bayezid'in bu
versiyonu, dünyada ilk kez 27. Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali'nde Aya Irini Müzesi'nde sahnelenerek
büyük ilgi topladı.
.
Başlangıç yıllarında Uluslararası Istanbul Festivali
programında yer alan film gösterileri 1984'ten
başlayarak Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenlige
dönüştü ve Uluslararası Istanbul Film Festivali adını aldı.
198S'te Festival programında, ilk kez biri uluslararası
(Altın Lale ödülü), digeri ulusal olmak üzere iki
yarışmalı bölüme yer verildi. 1989 yılı başında, FIAPF
(Federation lnternationale des Associations des
Producteurs de Film 1 Uluslararası Film Yapımcıları
Dernekleri Federasyonu) tarafından "Özel Konulu,
Yarışmalı Festival" olarak tanındı. 1996 yılında
verilmeye başlanan "Yaşamboyu Başarı" ve "Onur"
ödülleri şimdiye dek Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo
Pontecorvo, Michelangelo Antonioni, Claude Sautet,
Elia Kazan, Peter Greenaway, lstvan Szabo, Muhterem
Nur, Faruk Kenç, Bertrand Blier, Jerry Schatzberg ve
Abbas Kiarostami gibi yerli ve yabancı ünlü sinema
ustalarına ve sanatçılarına verildi.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir diger
bölümünü oluşturan Tiyatro, 1989 yılında Mayıs ayında
düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ne
dönüştü. Bugüne degin 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 Robert Wilson, Yuri
Lubimov, Janusz Wiesniewski, Stephane Braunschweig,
Theodarus Terzopoulos, Heiner Göebbels, Andre
Willms, lan Holm, Diana Rigg, Alla Demideva gibi
sanatçıları konuk eden Tiyatro Festivali'nde 1997
yılından başlayarak "Onur" ödülü verilmeye başlandı.
Tiyatro Festivali'nin ödüllerini Giorgio Strehler (ltalya),
Yıldız Kenter (Türkiye), Yuri Lyubimov (Rusya) ve
Melih Cevdet Anday (Türkiye), Necdet Mahfi Ayral
(Türkiye) ve Robert Wilson aldılar.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 1999 yılında
gerçekleştirdigi bir diger ortak proje ise ünlü Yunanlı
Yönetmen Theodoros Terzopoulos ile l l . Uluslararası
Istanbul Tiyatro Festivali çerçevesinde dünya prömiyeri
yapılan Herak/es Üçlemesi adlı sahne yapıtı oldu. Türk ve
Yunan sanatçıları biraraya getiren bu anlamlı proje
Japonya Tiyatro Olimpiyatları'na katıldı.
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 çagdaş
sanattaki son akımların sergilendigi Istanbul Bienali
düzenlenmeye başlandı. 1989'da, genel
koordinatörlügünü Beral Madra'nın üstlendigi 2.
Bienal'in teması "Geleneksel Mekanlarda Çagdaş
Sanat"tı. 1992'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası
Istanbul Bienali'nin yönetmeni Vasıf Kortun ise sergiyi
"Kültürel Farklılıklar" teması altında topladı.
Küratörlügünü Rene Black'un üstlendigi 4. Uluslararası
Istanbul Bienali'nin teması ORIENT/ATION olarak
saptandı ve Bienal'e S 1 ülkeden 123 sanatçı katıldı. 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
evsahipligi yaptı. 1999 yılında Paolo Colombo'nun
küratörlügünde "Tutku ve Dalga" teması altında
düzenlenen 6. Uluslararası Istanbul Bienali'ne 32
ülkeden S6 sanatçı katıldı.
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Festivali
programı kapsamında özel bir bölüm caz müzigine
ayrılmıştı. l 994'ten itibaren ayrı bir şenlik olarak
düzenlenen Uluslararası Istanbul Caz Festivali, o
günden bu yana, Keith Jarrett'den Jan Garbarek'e,
Manhattan Transfer'den Wynton Marsalis'e; Dizzy
Gillepsie'den Modern Jazz Quartet'e, caz dünyasının
önde gelen isimlerini cazseverlerle buluşturuyor.
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından sonra
programını klasik müzik, bale, opera ve geleneksel
müzik dallarında yogunlaştıran Uluslararası Istanbul
Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik Festivali
olarak degiştirildi.
1997 yılında kuruluşunun 2S. 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
Ekim-Kasım aylarında Uluslararası Istanbul Bienali'ni
düzenliyor.
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theatre companies. The Theatre Festival hosted world

The İstanbul Foundation for Culture and Arts was

renowned groups, companies and directors; including

founded in ı973 under the leadership of Dr. Nejat

Piccolo Teatro Di Milano, Attis Theatre, Beriiner

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

Ensemble, Centre Dramatique National d'Orleans,

the arts, similar to those held annually at certain times of

Royal National Theatre, Robert Wilson, Yuri

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

Lyubimov, Janusz Wiesniewski, Stephane

İstanbul. Thus, the ıst Istanbul Festival was held from

Braunschweig, Theodarus Terzopoulos, Heiner

ı5 June to ı 5 July ı 973, on the 50th anniversary of the

Göebbels, Andre Willms, lan Holm, Diana Rigg, Alla

foundation of the Republic of Turkey.

Demidava to name a few. Beginning from ı 997

From its fırst inception the İstanbul Festival has aimed at

"Honorary Awards" began to be presented and Giorgio

including in its programmes the fınest examples of

Strehler, Yıldız Kenter, Yuri Lyubimov, Melih Cevdet

artistic creativity in all disciplines of art from both

Anday, Necdet Mahfi Ayral and Robert Wilson were

Turkey and abroad, as well as seminars, conferences and

awarded since then.

lectures. The İstanbul Festival was accredited as a member

Anather unique IFCA project of 1999 was realized in

of European Festivals Association. In 27 years, the Festival

cooperation with the renowned Greek Theatre director

has hosted world renowned artists & groups from La Scala

Theodoros Terzopoulos. The result of this collaboration

Philharmonic (Muti), New York Philharmonic (Mehta &

was the

Masur) to Royal Concertgebouw Orchestra (Sawallisch);

the ı ı th International İstanbul Theatre Festival. This

from Orpheus Chamber Orchestra (Kremer) to Scottish

project brought Turkish and Greek actors together and

Heracles Trilogy,

which made its world premiere at

Chamber Orchestra (Mackerras & Hickox); from Tokyo

has been taken to the Thearre Olympics in ]apan.

String Quartet to Hilliard Ensemble; from Aldo Ciccolini

In ı987 the various national and international exhibitions

to lvo Pogorelich; from Yehudi Menuhin to ltzhak

devared to the latest trends in contemporary art were

Perlman; from Ju! ian Lloyd W ebber to Mischa Maisky;

discontinued and the ıst İstanbul Biennial was held. The

from Narciso Yepes to Christopher Parkening; from Leyla

concept of the 2nd International İstanbul Biennial in

Gencer to Montserrat Caballe; from Bolshoi Baller to

1989, coordinated by Beral Madra was "Contemporary Art

American Baller Theatre.

in Traditional Spaces". The theme of the 3rd International

Within the cantext of the 7th Centennial celebrarion of
the Founding of the Onoman Empire, Vivaldi's

Bajazed

opera was selected for an exclusive performance. World

İstanbul Biennial in ı992 was "Production of Cu! tura!
Difference" under the directian of Vasıf Kortun. The
theme of the 4th International İstanbul Biennial curated

famous violinist, director and musicologist Fabio Biondi

by Rene Block was ORIENT/ATION and about ı23

brought this lengthy opera to a powerful two and a half

artists from 5 ı countries exhibited their works. The ı997

hour performance. Attracting a great dea! of attention,

Biennial's curator, Rosa Martinez chose the theme as "On

this world premiere version of

Life, Beauty, Translation & Other Diffıculties". The theme

Bajazed was staged at the

Hagia Eireni Museum for the 27th International Music

of 6th International İstanbul Biennial was "The Passian

Festival.

and the Wave" and 56 artists from 32 countries exhibited

From ı984 onwards film screenings included in the

their works at the ı 999 Biennial curated by Paolo

International İstanbul Festival programmes began to be

Colombo.

organİsed as a separare activiry in April as the

Beginning from ı986, a special seetion was dedicated to

International İstanbul Film Festival, and in ı985 one

jazz within the International İstanbul Festival. From

national and one international (Golden Tulip) competitive

1994 onwards the event began to be organised as a

sections were included in i ts programme. In ı989, it was

separate activity. Since then the International İstanbul

offıcially recognised by FIAPF (Federation lnternationale

Jazz Festival hosted many masters of jazz, from Keith

des Associations des Producteurs de Film) as a

Jarrett to Jan Garbarek; from Manhattan Transfer to

"Competitive, Specialised Festival". Beginning from ı 996

Wynton Marsalis; from Dizzy Gillespie to Modern Jazz

"Lifetime Achievement" and "Honorary" Awards began to

Quartet.

be presented to local and international cineastes, actors

With the announcement of a separate Jazz Festival, the

and actresses such as Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo

name of the International İstanbul Festival was changed

Pontecorvo, Michelangelo Antonioni, Claude Sautet, Elia

to International İstanbul Music Festival which carries on

Kazan, Peter Greenaway, lstvan Szabo, Muhterem Nur,

its activities as a specialised summer festival of classical

Faruk Kenç, Bertrand Blier, Jerry Schatzberg and Abbas

music, ballet, opera and traditional music.

Kiarostami to name a few.

The İstanbul Foundation for Culrure and Acts which

The theatrical cöntribution, which had originally

celebrared 25th year of its esrablishment in ı997,

formed one branch of the International İstanbul

organises the International İstanbul Film Festival in

Festival, was re-organised in ı 989 as a third regular

April, the International İstanbul Theatre Festival in May,

activity of the İstanbul Foundation for Culrure and

the International İstanbul Music Festival in June-July, the

Arts. The International İstanbul Theatre Festival is held

International İstanbul Jazz Festival in July and the

in May, with a programme comprising the finest

International İstanbul Biennial in the autumn every two

examples of the works of both foreign and Turkish

years.
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Caz Festivali Yönetmeni
Director, International
İstanbul Jazz Festival

GÖRGÜN TANER

DOGAN TEKELI

Graphic Design and Publications
Advisory Committee

YURDAER ALTINTAŞ
BÜLENT ERKMEN
PAUL McMILLEN
Tanıtım Danışma Kurulu
Public Relations Advisory Committee

BÜLENT ERKMEN
ARHAN KAYAR
PAUL McMILLEN
CEMAL NOYAN
AYHAN TEZCAN
Hukuk Işleri Danışma Kurulu
Legal Advisors

ASLI BAŞGÖZ
ESAT BERKSAN
NILGÜN GENÇ

Uluslararası Istanbul Bienali Yönetmeni Mali Işler Danışmanı
Director, International
İstanbul Biennial

N. FULYA ERDEMCI
Mali ve Idari Işler Yönetmeni
Director, Finance and Administration

ASUMAN BAYRAM
Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni
Director, Press and Public Relations

ESRA NILGÜN MIRZE
Spansorluk Yönetmeni
Director, Sponsorship

ÖMÜR BOZKURT
IKKM Proje Koordinatörü
ICCC Project Coordinator

NILÜFER KONUK

Financial Advisor

SACIT BASMACI
Idari Işler Danışmanı
Administrative Affairs Advisor

RIFAT ÖKTEM

U LUSLARARASI iSTAN B U L M ÜZ i K F ESTiVALi
INTERNATIONAL İSTANBUL MUSIC FESTIVAL
Genel Danışman

Sponsorluk Sponsorship

General Advisor

Yönetmen Director
ÖMÜR BOZKURT

Sir JOHN

TOOLEY

Danışman
Advisor

CEVZA AKTÜZE

Yardımcı
Assistant

SE LIN AYSAY BAKAL

Danışma Kurulu

Mali ve Idari Işler

Advisory Committee

Finance and Administration

Prof. ERCÜMEND BERKER
Prof. ILHAN USMANBAŞ
Prof. ERSlN ONAY
Doç. RENGIM GÖKMEN
GEYVAN McMILLEN
Yönetmen
Director

AHMET ERENLI
Yönetmen Asistanı
Assistant to Director

SACIDE KESKIN
Yönetmen Sekreteri ve Ağırlama
Secretary to the Director and Hospitality

EBRU INCI
Yardımcılar
Assistants

ENGIN AYDENlZ
KÖKEN ERGUN
Basın ve Halka Ilişkiler
Press and Public Relations

Yönetmen
Director

ESRA NILGÜN MIRZE
Yönetmen Yardımcıları
Assistant Directors

ZELIHA KAYA
NILGÜN SARAÇOGLU
Yardımcılar
Assistants

AYNUR ATAKUL
SAVAŞ BARUTÇU
AYŞE DRAZ
ILGIN ERARSLAN
IDIL KARTAL
ORHAN KOLUKISA
ANN MUSSER ERCAN
NURAY OMAÇ
ESRA ÖZKAN
MERIÇ SOYLU
GÜLTEN ZORBOZAN

Yönetmen
Director

ASUMAN BAYRAM
Yönetmen Yardımcısı
Assistant Director

ABDULLAH KARADENIZ
Muhasebe
Accounting

ŞEBNEM GÖÇMEN KURT
BAŞAK SUCU
BIROL TUTAR
Teknik Işler
Technical Affairs

BOZKURT KARASU, Yönetmen Yardımcısı Assr. Director
NILÜFER KONUK, Yüksek Mimar, Architect
KEMAL YIGITCAN
GÖKHAN URULU
Arşiv
Archives

AYDAN ÖZSOY
EMINE ŞAHIN YEŞIL
SIBEL ÖZKAN
Arşiv Fotoğrafları
Archives Photos

SAYGUN DURA
LEVENT YALINAY
Santral
Operator

MEHTAP YILDIZ
Yardımcı Hizmetler
Services

HASAN SAYAN
AZMI AKSUN
ADEM KALAÇ
SÜLEYMAN ÖZTÜRK
PERlHAN ARIBULAN

TEŞEKK ÜR

ACKNOWLEDGEMENTS

Istanbul Kültür veSanat Vakfı, 28. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık, kurum ve kişilere
teşekkür eder.
The İscanbul Founda,ion for Culwre and Am would like w 'han k 'he
following Miniscries, institU[ions, companies and individuals for the generous
suppon they have given the 28th lmernational Istanbul Music Festival.

Sayın
Sayın
Sayın
Sayın
Sayın

Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı
Hüsamettin Özkan, Başbakan Yardımcısı
!smail Cem, Dışişleri Bakanı
Istemihan Talay, Kültür Bakanı
Erkan Mumcu, Turizm Bakanı

Istanbul Valiligi
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıgı
T.C TBMM MilliSaraylar Daire Başkanlıgı
Başbakanlık Başmüşavirligi
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirligi
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlıgı
Kültür Bakanlıgı Müsteşarlıgı
Kültür Bakanlıgı Müsteşar Yardımcılıkları
Dışişleri Bakanlıgı Kültür Işleri Genel Müdürlügü
Dışişleri Bakanlıgı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlügü
Kültür Bakanlıgı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlügü
Kültür Bakanlıgı Kültür Merkezleri Daire Başkanlıgı
Turizm Bakanlıgı Tanıtma Genel Müdürlügü
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüj!ü
Türk Hava Yolları Genel Müdürlüj!ü
Devlet Havameydanları Işletmesi Genel Müdürlüj!ü
Atatürk Havalimanı Mülki Idare Amirligi
Istanbul Gümrükler Başmüdürlügü
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire Başkanlıgı
Gümrükler Genel Müdürlüj!ü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlüj!ü
Beyoj!lu Belediye Başkanlıgı
Eminönü Belediye Başkanlıj!ı
IETT Genel Müdürlüj!ü
Istanbul Emniyet Müdürlüj!ü
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrügü Müdürlügü
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrügü Müdürlügü
Atatürk Havalimanı YolcuSalonu Güm
" rük Müdürlüj!ü
Türkiye Elektrik Kurumu
Adam Yayınları (Inci Asena)
Aktif Dagıtım (Yusuf Köse)
Ali Taygun
Altınçizme Elektronik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti.
Ara Kuyumcuyan
Arhan Kayar
Armada Oteli (Kasım Zata-Mehmet Tansuğ)
Arsen Gürzap
Art Video Production (Doğan Olguner)
Aslan Ruso
Asgür Matbaacı/ık (Asım Mandacı)
Aslı Başgöz
Asya Nakliyat (Burak Güç)
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlügü (Bülent Bilgin)
Ateş Ith. lhr. Müşavirlik Ltd. Şti. (Cem Ertaş)
Avcı Matbaacı/ıkSan. Ve Tic. Ltd. (Mehmet Avcı-Ahmet Avcı)
Atilla Aksoy
Ayasofya Müzesi Müdürlüj!ü (Sabahattin Türkoğlu)
Ayhan Tezcan
Bek Tasarım (Kağan Gözen-Zeynep Arman)
Betül Mardin
Bike Güreli
Biletix (Ali Abhary-David Donner)
Bilgin Peremeci
Bilkent Oda Orkestrası
Birlik Medya (Ergun Gürsoy-Ozan Korkut-Gamze Semiz)
The British Council (Ciive Gobby-Susan Barnes)
Bülent Erkmen
Cavit Gürpınar ve Ekibi
Cem Davran
Cemal Noyan
Cenix (Kerem Yörük)
Cüneyt Türel
Cevza Aktüze
Çakır Kagıtçılık, NakliyatSan. Ltd. Şti. (Ali Çakır-lbrahim Çakır)
Ddf (Uivi Yaman-Adnan Bilgütay)
DHL Worldwide Express (Koray Özbay)
Divan Pastaneleri (Mesut llgım)

Doj!an Tekeli
DoguşSes, Müzik, Işık Hizmetleri Ltd. Şti.
Prof. Av. Ercümend Berker
Prof. Ersin Onay
Ersu Pekin
Av. Esat Berksan
Ferhat Karakaya ve Ekibi
Fida Film (Ferruh Doğan Akdi/ek-Murat Akdi/ek -Selma Ya/aman)
Foreign and Commonwealth Office
Fuji Film (Mehmet Garan-Cem Sarp)
Füsun Gençsü
Gelincik Çiçekevi (Cem Eraslan)
Geyvan HeMiilen
Goethe lnstitut, Istanbul (Dr. Rüdiger Balz)
Prof. İlhan Usmanbaş
Ingiltere Başkonsoloslugu (Peter Hunt)
Ingiliz Büyükelçilij!i (Sir D. B. C. Logon-Hugh Mortimer)
lrkin Aktüze
Istanbul DevletSenfoni Orkestrası Müdürlüj!ü
Istanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüj!ü
Istanbul Filarmoni Dernegi (Panayot Abacı)
Istanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlügü
Sir John Tooley
Köksal Engür
Leyla Gencer, DevletSanatçısı
Lufthansa (Işın Ipin)
Mahmut Kahraman ve Ekibi
The Marmara Istanbul (Cem Gündeş-Feza Solaklar-Neslihan Özyiğit)
Mas Matbaacı/ık A.Ş. (Lokman Şahin - Cenap Kangöz)
Medya+ (Erhan Toprakkıran-lrem Kılınç- Eli( Kaya Ünal)
Mehmet Demirel
MehmetSayan ve Ekibi
MimarSinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlüj!ü
MihribanSandal
Mimeray (Erol Ağakay-Ebru Çokcoşkun Ağakay)
Muhtecim Tuncer ve Ekibi
Müziketek (Dağhan Baydur)
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı
Nilgün Genç
Nimet Berkok
Nurettin Yardımcı
Ofset Yapımevi (Derya Beşikçi-Sermet To/an)
Osman Demir (Istanbul Valiliği, Vali Yardımcısı)
Özel Yıldız Alpar Bale Okulu (Yıldız Alpar Emiroğlu-Oya Karanis -Aylin Kalem)
Pan YayıncılıkSan. ve Tic. Ltd. Şti. (Ferruh ve Işık Gencer)
Paul HeMiilen
Poli Group Ltd. Şti.
Promoshop (Sedat Altun)
Protel
Reklam Atölyesi (Taner Güven)
Reklam-Iş (Mehmet Süzen)
Doç. Rengim Gökmen
Rıfat Öktem
Sacit Basmacı
Saim Eskioglu, 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 (Cihan Baydur- Kerem Kurdoğlu)
Sinemaj (Asuman Gezer)
Swissotel (Can Sarıkaya)
TaksimSquare Hotel (Okan Duyar)
Tayfa (Dori Kiss-Güngör Türkömer)
TAV (Gürbüz Akdemir-Ferit Ocak/ı-Rıza Özal)
TilbeSaran
Tipograf (Osman Tülü)
Tursan Turizm Ltd. Şti. (Ahmet Güngör)
Türek-Turizm, Taşımac ılık, OtomotivSan. ve Tic. Ltd. Şti.
(Alp Opçin-Sema Çubukçu)
Türk Hava Yolları, Tanıtım ve Halkla Ilişkiler Başkanlıj!ı
(Faik Akın-Yurdagül Altmöz)
Türk Hava Yolları, HarbiyeSatış Müdürlüj!ü (Serdar Gür-Özlem Gürses)
Türk Hava Yolları, TaksimSatış Müdürlüj!ü
(Dilek Çalık-Dilek Koç-Aynur Ersoy)
UnitedStates InformationService, Istanbul
Wall Şehir Dizayn (Şenol Yüksel-Besnur Koran)
Yapalı Group (Caner Yapa/ı)
Yekta Kara
Yurdaer Altıntaş
Yurdagül Emanetoglu

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
28. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
Kurumsal Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İ stanbul Foundation for Culture and Ares
would !ike to thank the
Corporate Spansors whose
generous contributions have made the
28th International İstanbul Music Festival possi ble.
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
28. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesinde büyük destek saglayan
Festival Sponsoru'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would l i k e to thank the
Festival Spansor whose generous
comribution has made the
28th International İstanbul Music Festival possible.

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
28. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesine katkılarıyla
büyük destek sağlayan aşağıdaki kurumlara
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike to thank the
following institutions and companies whose
generous comributions have made the
28th International İstanbul Music Festival.

r[J._
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
28. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin
gerçekleşmesinde destek saglayan
Gösteri Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
would !ike to thank the
Performance Sponsors for the comriburion
they have made to the
28th International İstanbul Music Festival.

� IŞiklar holding a.ş.
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GEDIK Yatırım
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
2000 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Basın Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs
would !ike to thank its
Press Spansors for providing
complimentary announcements of
the 2000 İstanbul Festivals.

Cumhuriye(

�Milliyet

YENİBİNYIL

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı

2000 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
would !ike to thank its
Television Sponsors for providing
complimencary announcemencs of
the 2000 İstanbul Festivals.

�lV
-

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
2000 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz
yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne
destek olan radyo kuruluşlarına ve
Yeni Medya Spansoru'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike to thank the following radio stations and
New Media Sponsor for providing
complimentary announcements of the
2000 İstanbul Festivals.

AÇIK RADYO

RADIO MYDONOSE

RADIO OXI-GEN FM 95.9

RADYO FOREKS

TRT

rOJ
turkport

istanbul Festivalleri
internet'te
i 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

Teşekkür ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,
2000 İstanbul Festival Dostlan'na
teşekkür eder.

Fatoş Yaşar Agaik
Şahnur Agaik
Eda Arduman
Adnan Arduman
Nairi Berberyan
Ara Berberyan
Mary Berkmen
Füsun Berkol

Special thanks.
The İstanbul Foundation for
Culture and Arts is grateful
to the ((2000 Friends of
Istanbul Festivals".

Ufuk Bişak
R. Oğuz Bozkurt

K. Murat Cinan
Yankı Çelikkanat
Ahmet Dedehayır
M. Ahmet Ertegün
Ulviye Etaner
S. Şefık Etaner
Simha Gökay
Vako Gökay
Zühre İndirkaş
Tayfun İndirkaş
Tüli Kamhi
Jak Kamhi
Füsun Kavrakoğlu
Yaman Kocasinan
N. Buket Kül
Leyla Pekcan
Burak Pekcan
Dilek Pelister
Erol Pelister
Sevtap Pısak
Ayşenaz Perran Pora
Şerif Pora
Nursel Poyraz
Tayfun Poyraz
DoğanTekeli
FatoşTerzioğlu
Mustafa Terzioğlu
Osman Tokat
M. ElisabethTurhan
NuralTurhan
Füsun Üstün
Temiz Üstün
Pınar Üstün
Çiğdem Yeyinmen
A. Cüneyt Yüksel

Bir ustanın elinden çıkmış enstrümanlar, önce içinizden
gelen sesi dinler, ardından da kendi sesleriyle size
en uygun yanıtı verirler!..

� KOÇBANK

Müşterilerimize en iyi hizmeti vermek kararlılığımızla,
sizi dinlemeyi sürdüreceğiz...

www. kocbank. com. tr

28.

Uluslararası istanbul Müzik Festivali Kurumsal Spansoru

Güvenli, Kaliteli,
Çağdaş Yapıların inşaasını
Taahhüt Ediyoruz.

BAYTUR INŞAATTAAHHÜT A.Ş., 1976 yılından bugüne
dünyanın üç kıtasında altyapı inşaatlarından yüksek
teknoloji gerektiren anahtar teslimi yapılara.
endüstriyel tesislerden yerleşim ve ticaret
merkezlerine. rafinerilerden köprü ve arıtma
tesislerine açılan geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği
sayısız proje ile dünyanın seçkin uluslararası inşaat
kuruluşları arasındadır.
Kurumsal yapımız, uzman kadromuz. üstün inşaat
teknolojimiz, uluslararası onaylanmış yönetim ve
inşaat kalitemiz ile "Türk inşaat Sektörü"ndeki
öncülüğ ümüzden kıvanç duyuyoruz.

BAYTUR
Ol
003

ıso 9oo1 - Fs 39620

"Kalite yapimizda var"
19

Mayıs Cad.

No:34 Şişli 80220 Ist anbul

Tel (0.212) 212 85 05 pbx Telelaks (0.212) 212 68 17- 212 69 32
e-mail:baytur@superonline.com - www.baytur.com

Uluslararasi istanbul Müzik Festivali
28th Internationalistanbul Music Festival
THE MARMARA HOTELS & RESIDENCES
28. Uluslararası istanbul Müzik Festivali'nde
Klasik M üzikle Dinleyicisini Buluşturuyar...
"Hala Beethoven'ı, Mozart'ı, Brahms'ı, Saygun'u dinlemek için
dolduruyorsak, biz de iyi bir miras bırakıyoruz demektir."
Yıllardır Uluslararası istanbul Müzik Festivali'ne kurumsal
spansor olarak destek veren T.he Marmara Hotels & Residences,
2000 yılında da The Marmara Istanbul, The Marmara Manhattan,
The Marmara Bodrum, Suadiye Residence ve Çamlıca Residence
ile birlikte aynı görevi üstlenmenin gururunu yaşıyor.

THE MARMARA HOTELS & RESIDENCES
lnvites C/assical Music Lovers to the

28th International istanbul Music Festival...

"We can pass on no more va/uable inheritance to future nPnPr::ırınn..:
than that they share our love for the great masters of classical
/ike Beethoven, Mozart, Brahms and Saygun."

A proud spansor of the International istanbul Music Festival
for many years, The Marmara Hate/s & Residences
-name/y The Marmara Istanbul, The Marmara Bodrum,
The Marmara Manhattan, the Suadiye and Çamf1ca Residenees
are happy to continue this tradition again this year.

�

---

T H E ---

MARMARA

HOTELS&
RESIDENCES

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, 28. Uluslararası istanbul Müzik
Festivali'nin kurumsal spansoru olmaktan kıvanç duyuyoruz.

Sözünüz= Sözümüz

Müzik

.

.

.

Yeniden...

Milliyet, 28. Uluslararast istanbul Müzik Festivali'ne
yeniden medya spansoru olmaktan gurur duyuyor. ..
Tüm müziksever/ere keyifli bir festival dileriz.

haber,
spor,
film,
dizi,

eğlence

ll! TV'de izlenin

TüRK

Yeni çagın genç

kanalı

KANALD
Her

zaman

kalite...

SHOW

TV SANATlN VE

SANATÇlNlN YANINDA

Televizyonda ilk'lerin
ve yeniliklerin öncü kanalı
SHOW TV
28. Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali'ne
ve müzik sanatına
katkıda bulunan
tüm kişi ve kuruluşlara
başarılar diler.
•

SHOW
T.V.

TÜRKIYE'NIN GÖZBEBEGI

Müziğin Kanatları
Andantino 84
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Boeing, bir şirketin gerçek değerinin, yalnız ürün ve hizmet kalitesiyle değil, ay

§

The Boeing Company recognizes that aerospace leadership means leading in

nı zamanda toplumla kurabildiği ilişkilerin güçlülüğü ile ölçüldüğü felsefesine sa

many unique ways, including supporting the arts in places where we do business.
hiptir. §Havacılık sektörünün lider kuruluşu, bu inancı doğrultusunda, faaliyet

§

This support underscores our philosophy that the true quality of any company

gösterdiği ülkelerdeki kültür-sanat etkinliklerine destek olmaktadır. § '90'ların

is measured not only by the integrity of its products and services, but also by the
başından beri Uluslararası İstanbul Müzik Fesivali'ne katkıda bulunan Boeing,

strength of its partnership with the larger community.

§ As a long-time support

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen bu muhteşem organizasyo

er of the International İstanbul Music Festival since the early 1990's, Boeing is
nun değişmez destekçileri arasında yer almaktan mutluluk duymaktadır. § Bu yıl

delighted to continue its tradition of assisting this spectacular organization
Boeing için çok daha özel bir anlam taşıyor, çünkü bu kez "kendi evimiz"

conducted by the Istanbul Foundation for Culture and Arts.

§

However, this

Seatıle'dan bir "armağan" getiriyoruz. § Boeing, 2000 yılı festivali için Arneri

year will be special because this time the content of our spansorship is a ''gift"
ka' daki en iyi üç bale kurumundan biri olan Pacific N orthwest Ballet'yi, Türk
from our "hometown", Seattle. § For this year's festival, Boeing is proud to
sanatseverlerle buluşturmaktan gurur duyuyor.§ Bir modern dans gösterisinin

support the performance by the Pacific Northwest Ballet, one of the three lead
yanı sıra topluluk, Shakespeare'in ünlü "Bir Yaz Gecesi Rüyası"nı da sergileye

ing ballet institutions in the United States.

§

The company will present a modern

cek. § "Aşkın peri masalı"nın hikayesini anlatan oyunun koreografisi, George

dance show along with staging Shakespeare's famous '11 Midsummer Night's
Balanchine tarafından, tanınmış besteci Felix Mendelssohn'un müziğinden esin

Dream".

§

This story features the choreography by George Balanchine inspired

lenerek yapıldı. § Dünya klasmanındaki dans grubu tarafından gerçekleştirilecek

by the music of the renowned composer Felix Mendelssohn.

§

We hope that you

gösterileri beğeneceğinizi umuyoruz. §İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'na, Türk

enjoy this performunce by this world-class group of daneers.

§ And,

thanks once

sanatseverlerle buluşmamıza imkan tanıdığı için bir kez daha teşekkür ederiz.

again for allowing us to be part of the International İstanbul Music Festival.

Phil Cond.it
Yönetim Kumlu Başkanı
Chairmcın & CEO
The Boeing Conıpwıy
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MEDIA+

PLANN lN(r & BL YINC, SI R\·!( 1 S
Büyükdere Cad. Maslak

Iş

Merkezi No: 4 1

Kat 2 . 80670 Maslak istanbul
Tel: ( 2 1 2) 286 05 00 Faks: ( 2 1 2) 276 90 ı 7
e-mail: media+@bbdomedia.com.tr

at the Historical Peninsula
Cankurtaran - İstanbul
Faks: (02 1 2) 5 1 8 50 60

Tel : {02 1 2) 638 1 3 70

L .E; � L .E; K L C: E.
K A ? I � A.
B I E. A. K I E. .

T E L E FO N D U , FA K S T I , I N T E R N ET ' l i D E R K E N D Ü N Y A N I N
H I Z I " S E S S I N I R I " N A D A Y A N D I . I L ET i Ş i M i N Y E N i
T E K N O LOJ i LE R L E B i R Li KT E U LAŞT I G I H l Z V E G Ü V E N L i K
G Ö N D E R i LE R i N V E P A K ET L E R i N U LAŞTI R I LM A S I N A AY N I
O R A N D A Y A N S I M A D I . A K T i F D A G I T I M , H A Y AT I N
G E R i S i N D E KALAN V E AKSAYAN B U ALANA Y E N i ÇÖZ Ü M LE R
G ET i R i Y O R . B A R K O D LU i Z L E M E T E K N i K L E R i N i V E
I N T E R N ET O LA N A K LA R I N I D A K U L LA N A R A K D A G I T I M
i Ş LEM LER i N i H I Z LA N D I R I YO R , G Ü V E N L i K KAZ A N D l R l Y O R ,
D E N ETLi Y O R . DAG ITI M V E TESLi M R A PO R LA R I N I I NTER N ET
Ü Z E R i N D E N M Ü ŞT E R i LE R i N E S U N U Y O R . H E R G EÇ E N G Ü N
H l Z l N I V E DAG I T I M K A L i T E S i N i A R TT l R l Y O R . B i L i Ş i M
T E K N O LO J i S i N i

EN

ET K i N

Ş E K i LD E

K U L LA N A R A K

U L U S LA R A R A S I ST A N D A R T LA R D A H i Z M ET V E R i Y O R .
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Dr. NEJAT F.
ECZACI BASI

VA K F I

YAYI NLARI

Yaş arnı, Anıları ve Düşünceleriyle .

Dr.

• •

Nejat F . Eczacıbaşı
Dr. Nejat

F.

Eczacıbaşı, "izleninıler, Umut/ar" adlı yapıtını
şöyle bitirmişti:

'' Yaşan·ı" 1n anıac1 ve "mutluluk" nedir?
"Topluma olunı/u katk1da bulunmak" .
"insanlan sevebilmek" ve "sevilip, saytion
bir kişilik yap1s1na kavuşabilmek!"
O, 80 yıllık ömrü boyunca bu ilkeleri koruyarak yaşadı.
Dr. Nejat

F.

Eczacıbaşı, Türkiye 'nin demokrasiye geçtiği

1 940' 1 ı yıllarda, karma ekonomi içinde görev alan ilk
sanayicilerdendi. Yarım yüzyıl içinde, yalnız Türkiye'nin
değ i l , dünyanın saygın işadamlarından biri oldu. 1 993 y ı lında
yaşama gözlerini kapadığında, çok sevdiği ülkesine, yetkin bir
iş adamının, sosyal ve kültürel konularda da ne kadar duyarlı
olabi leceğini, hangi görevleri üstlenebileceğini gösterdi.
Kendi deyişiyle, "bir kurumu hiçbir maddi yarar beklemeden
meydana getirmek", insana, "yeni bir tesisi kurmuş olmak
kadar mutluluk verebil irdi".
Dr. Nejat

F.

Eczacıbaşı, deneyimlerin i, görüş ve önerilerini

içeren, adeta bir başucu kaynağı niteliğini taşıyan yapıtlar da
yazdı. İlk baskısı 1 982 y ı l ında yapılan "Kuşaktan Kuşağa"
adlı anılarını, "izleninıler, Umut/ar" izledi. Çeşitli konulardaki
yazı, konuşma ve söyleşilerinden derlenen üçüncü yapıtı ise,
ölümünden sonra, " Yeni Bir Türkiye" adıyla yayımlandı.
Eczacıbaşı Vakfı, kurucusunun toplum için yaptıkları ve
dünyaya bakış açısı üstüne, basında yarım yüzyılı aşkın bir

Dr. NejatF. ECZACIBAŞI

sürede çıkan yüzlerce yorum ve değerlendirme arasından
oluşturulan bir seçkiyi daha kamuoyuna sunuyor:
"Dr. Nejat

F.

Eczac1baş1 için Yaulanlar"

Basında çıkan yazıları seçkide yer alanlardan
Türkiye 'nin ilk Kültür Bakanı Talat Halman'ın
dile getirdiği gibi, "bir üstün yurttaş, bir genç insan" olarak
Dr. Nejat

F.

Eczacıbaşı, yaptıkları kadar, yapıtlarıyla da

topluma ışık tutmayı sürdürüyor.

Genel Dağıtım: Tekin Yayınevi

Müz i Q i n sonsuz güze l l iQ i n i yaşam ı n ı z ı n her a n ı nda h issetmeniz di leğiyle,

i y i eğ l en ce l er

ORKESTRALAR

ODA M ÜZ i G i

RESiTALLE R

ORCHESTRAS - CHAMBER MUSIC - RECIT ALS
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PIANO C I RCUS

��.Q;�

PIANO CIRCUS

Piano Circus, 1 989'da nitelikli ve
dinamik
yeni müzik performansını
Katkıları irin TORKIYE SlNAi KALKlNMA BANKASI A.Ş.ye te1ekkür ederiz.
We would /ike to thank TORKiYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. for spomoring this perfomıance.
geniş kitlelere tanıtmak amacıyla
kuruldu. Konserlerinde akustik veya
Klavyeli çalgılar Keyboards:
dijital altı piyano çalan topluluk, özel
DAVID APPLETON - KIRSTEEN DAVIDSON KELLY - KATE HEATH
ışık ve MIDI (Müzik Enstrümanı
Dijital Arabirimi - Enstrümandan
RICHARD HARRIS - CATHERINE LARKIN - RICHARD SAXEL
çıkan nota verilerini kontrol eden
Ses mühendisi: RALPH HARRISON, sound engineec
araç) düzenlemeleri, video ve
--------� amplifıkatörle desteklenmiş
Işık tasarımı: JO JOELSON, tighting designer
-------r--.,--.---1 gösterileriyle büyük begeni topluyor.
Piano Circus, performanslarında rock
ve elektronik müzik dinamizmini,
çagdaş klasik müzik gelenegiyle
birleştirerek büyük begeni topluyor.
Toplulugu oluşturan altı müzisyen,
klasik müzikten caza, Afrika
perküsyon stilinden, pop, rock ve
dogaçlama müzige ve bestecilige
kadar müzigin çok degişik kollarından
geliyorlar. Aralarında film ve video
yapımcıları, tiyatro sanatçıları, dansçı
ve koreograflarla çalışan ve egitim
seminerleri düzenleyenler de
bulunuyor.
Steve Reich'in Altı Piyano isimli eserini
yorumlamak için ilk kez biraraya
Nikki Yeoh
gelen
topluluk, bugüne kadar
Six as One Altısı Bir Gibi
aralarında
Brian Eno, Terry Riley,
Barak Schmool
Kevin
Volans,
Julia Wolfe, Louis
Srolen Train Çalıntı Tren
Andriessen, Erkki-Sven Tu ür, Nikki
Kate Heath
Yeoh ve Future Sound Of London
Red Kırmızı
gibi belli başlı topluluk ve bestecilerin
Conlon Nancarrow ( 1 9 1 2 - 1 997)
eserlerinin de bulundugu 60'ın
Study No.5 Etüt No.S (Düzenleme Arranged by David Appleton)
üzerindeki yapıtı seslendirdi.
Graham F itkin ( 1 963 -)
Decca/ARGO için aralarında Vladimir
Log Kütük
Ashkenazy'nin yönetimindeki Les
Ara Imermission
Noces'un (Stravinsky) da bulundugu
yedi CD deldurduktan sonra
Future Sound of London
Glass Cam (Düzenleme Arranged by Max Richter)
geçtigirniz yıl kendi markalarıyla ilk
CD kaydını yaptı. Ingiltere'de ve
Max Richter
başka birçok ülkede konserler veren
Mazuzu Dream - Vicrory Flags for Ken Saro-Wiwa
topluluk, Huddersfield Çagdaş Müzik,
Mazuzu Düşü - Ken Saro-Wiwa için Zafer Bayrakları
Uluslararası Bath, Hong Kong,
Steve Reich ( 1 93 6 -)
Singapur, NYYD (Estonia), Musica
Six Pianos Altı Piyano
Ficta (Litvanya), Rugissants (Fransa)
7.6.2000, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon 1 9.30
festivallerinin yanısıra Kanada, ABD,
Atatürk Culrural Cenrre, Grand Hall, 7 . 30 pm
!talya, lsveç, Hollanda, Portekiz ve
Ispanya'da çaldı. Geçtigirniz sezonda,
Enchanted Garden, Vale of
Bu konser "Britain-Turkey 2000" etkinlikleri kapsamında gerreklqtiri/millir.
Glamorgan, CREA (Fransa)
This coT/cert has been realised within the framework of "Britain-Turkey 2000".
-------ı festivallerinde konserler verdi ve
•

,
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Endonezya'da turne gerçekleştirdi.
2000 yılı başında kendi markalarıyla
ikinci CD'sinin kaydını yaptı.
Scarabeus Tiyatrosu'yla hazırladığı
gösteriyi Venedik Karnavalı'nda
sergileyen topluluk, ayrıca tanınmış
müzik 1 tiyatro yönetmeni Heiner
Goebbels'in ısmarladığı bir eser için
ortak çalışma yapacak.
Müzik eğitimine büyük önem veren
topluluk, son teknolojiyle yapılan
bilgisayar ve MIDI destekli bestecilik,
eğitim ve yorum alanında önemli
etkinlikler gerçekleştirdi. Bu program
dahilinde Hackney'deki yerel okullar
ve topluluklara düzenli eğitim
seminerleri, Stoke Newington ve
Vale of Glamorgan Festivalleri'nde
etkinlikler, Endonezya'da üniversite
öğrencileri için atölyeler, yetişkin
amatör müzisyenler için
kompozisyon, teknolojik
bilgilendirme ile Londra'daki bazı
müzik kolejlerinde gerçekleştirilen
atölye çalışmaları bulunmaktadır.
Piano Circus bugüne kadar aralarında
BBC 1 The Score, What's that
Noise?, The Late Show, BBC Radyo
3 In Tune ve Mixing lt, Radyo 4
Kaleidoscop, World Service
International Recital ve Meridian'ın
yanısıra aralarında Classic FM'in de
bulunduğu birçok radyo ve
televizyon programında yer aldı.
Topluluk hakkında bugüne kadar The
Independent, The Guardian, Time
Out, BBC Music Magazine, The
Wire, Scotland on Sunday ve Classic
Music gibi yayın organlarında birçok
olumlu eleştiri yayınlandı. Piano
Circus, Kuzey Londra'da bulunan
Hackney'deki stüdyosunda kayıt,
prova ve atölye çalışmalarını
sürdürmektedir. Topluluk London
Arts Board (Londra Sanatlar Kurulu),
Arts Council of England (Ingiltere
Sanatlar Konseyi) ve British
Council'dan destek almaktadır.

o f the best rock and elecrronica with

for the Sroke Newington and Vale of

classical rradirion i n a performance

Glamorgan Festivals, workshops for

wirh wide appeal. The six pianisrs have

university students i n Indonesia,

a broad range of experience, from

composirion and technology sessions

rradirional wesrern classical music ro

wirh adult amateur m usicians and

jazz, pop and rock, African and Asian

workshops for London music colleges.

rradirional m usic, i mprovisarion and

Piano Circus has made numerous radio

composirion. The members of Piano

and TV appearances i ncluding BBC l

Circus work in collaboration wirh fılm

The Score, Whar's that Noise' , The

and video makers, thearre performers,

Lare Show, BBC Radio 3 In Tune,

daneers and choreographers, and in a
variety of educational serrings.

Mixing Ir, Radio 4 Kaleidoscope,
World Service International Reciral

Piano Circus began wirh a performance

and Meridian, as well as appearances on

of Steve Reich's classic Six Pianos, and

Classic FM. Features on Piano Circus

has since creared a varied reperroire of

have appeared in The I ndependent, The

over 60 pieces, i ncluding works by

Guardian, Time Out, B BC Music

lead i ng compasers such as Brian Eno,

Magazi ne, The W i re, Scorland on

Terry Riley, Kev i n Volans, J ul ia

Sunday, Classical Music. Piano Circus

Wolfe, Louis Andriessen, Erkki-Sven

has a studio base i n Hackney, north

Tuür, Nikki Yeoh and Future Sound

London, wirh recordi ng, rehearsal and

Of London. Piano Circus has recorded

workshop facilities. Piano Circus

seven CDs for Decca/ARGO, i ncluding

receives funding from the London Arrs

a performance of Les Noces (Srrav i nsky)

Board and is supported fı nancially by

conducred by Vladimir Ashkenazy; lasr

the Ares Cou nci 1 of England and the

year the group released the fırsr CD on

British Council.

i rs own label. The group performs
throughout the UK and
i nrernarionally, i ncluding appearances
ar the Huddersfield Contemporary
M usic Festival, Bath International
Festival, rhe Hong Kong and Singapare
Fesrivals, NYYD Festival (Esronia),
Musica Ficta Festival (Lithuania),
R ugissanrs Festival (France) as well as
in Canada, the USA, Iraly, Sweden, the
Netherlands, Portugal and Spain. The
lasr season's evenrs have i ncluded
appearances ar the Enchanred Garden
Festival, the Vale of Glamorgan
Festival, the CREA Festival (France)
and a tour of Indonesia. In early 2000
Piano Circus recorded the second CD i n
i t s own label series; a new collaboration
wirh the thearre company Scarabeus
will be featured ar the Yenice Carnival
and later in the year the group will be
collaboraring on a piece commissioned
from the renowned music/rhearre

• Piano Circus was formed in 1 989 ro

communiry groups in Hackney, evenrs

the precision of the conremporary

director Heiner Goebbels.

bring high qualiry, dynamic new music

Piano Circus has a strong commirment

performance ro a wide audience. The

ro music education and has developed a

group performs eirher on six acousric

range of new approaches to the

grands or six digiral pianos, rogerher

teaching of composirion and

wirh specially designed lighring , live

performance rechniques using the laresr

MIDI (Musical Insrrumenr Digiral

MIDI and computing technology. The

Inrerface), video and amplifıcarion.

programme has recenrly i ncluded

Piano Circus combines the dynamism

regular sessions for local school and

Yeoh: Altısı Bir Gibi

Nikki Yeoh bestesini şöyle açıklıyor:
"Piano Circus, benden kendileri için
bir parça yazmaını istediğinde doğal
olarak çok heyecanlandım ama, aynı
zamanda da ürktüm. Tüm yaşamım
boyunca iki (bazen de dört) el için
beste yapmıştım ama birden karşıma
çıkan bu 1 2 ele hakim olma
düşüncesi, tam anlamıyla bir meydan
okumaydı. Bu düşünce gittikçe daha
cazip bir hale geldi ve bu yaklaşımla
birlikte parçanın başlığı Six as One
(Aitısı Bir Gibi) oldu. Parça, her
piyanistin başka bir oktavda çaldığı bir
motifle başlar. Bu bölümde, her i ki
elin başparmaklarıyla çalınan tahta
çubuklu bir Afrika çalgısı (thumb
piano 1 lamellaphone) orkestrasının
efektini yaratmak istedim. Daha
sonra, genel tartımı değiştiren başka
bir motif başlar. Bununla, motif ile füg
kısmı arasında, sonraki bağlayıcı
bölümün temelini yaratan bir 'ritm
dışı' duygu da oluşur. Füg, parçanın
yapısını değiştirmek ve bu topluluğun
çoksesli olanaklarını araştırmak için
kullanılan bir unsurdur. Bunu izleyen
bölüm çokseslilikten, diatonik armoni,
sürekli tekrarlanan notadan meydana
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gelen gerilimin boşalması ve bu
duygunun yaratılmasına yardımcı olan
daha sakin değaçiama benzeri
oluşumdur. Başlanılan aynı motif ya
da temaya geri dönülür ama bu artık
başka bir tonalite ve atmosferdedir.
Bu, yolculuktan sonra tekrar eve
dönmek gibi bir duygu yaratır. Eser,
tümü boyunca gelişen melodilerle
birbirine bağlanmıştır".
Schmool: Çalıntı Tren

"Bu parçanın bestelenmesine 1 990'da
başlandı. Işin mutfağı ve bahçe işleriyle
boğuşmakla geçen ve 1 993 yazına
kadar süren dönem boyunca,
partisyon üzerinde yer kalmayıncaya
kadar yeni notalar eklendi. lik kez
Londra'da Fransız Enstitüsü'nde
Rubicon Topluluğu tarafından The Last
Straw (Son Damla) adıyla, viyolonsel
partisinin enstitünün müdürü Michael
Oriano'ya ithaf edildiği bir yaylıçalgılar
dörtlüsü düzenlemesi biçimiyle
seslendirildi. Çaltntı Tren (Stolen Train),
bu tam versiyonuyla, I ngiltere'de
Muhafazakar Parti'nin ileriye dönük,
demiryollarını özelleştirme planının
gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak kaos
ve felaketi betimlemektedir. Parçanın
bestelenmesine ilham veren iki buçuk
cümle için Django Bates'e sonsuz
teşekkürler . . . "
Heath: Kırmızı

Bu parça tüm dünyadan birçok
sanatçının bestelediği bir dakikalık
eseriere yer verilen Miniotures for the
Millenium (Milenyum için Minyatürler)
adlı toplama albüm için Londra'da
bestelendi ve miksajı Morgan Fischer
tarafından Tokyo'da yapıldı. Eser, bir
parça nota kağıdına müzisyenlerin
sırayla birer akor yazmasıyla ortaya
çıktı. Sonuçta ortaya çıkan altı akor,
dört mezür boyunca tekrar edildi.
Ayrıca her piyaniste ayrı ritm kalıpları
verildi.
Nancarrow: Etüt No.S

Etüdü düzenleyen David Appleton
parçayı şöyle açıklıyor: "Nancarrow
Amerika'da Arkansas'da doğdu,
Amerikalı ünlü besteciler Walter
Piston ve Roger Sessions ile eğitim

gördü. 1 940'da New Mexico City'ye
yerleşmeden ve müzikçi olarak
inzivaya çekilmeden önceki yıllarını
profesyonel caz trompetçisi olarak
geçirdi. Yerumcuların kusurlarından
duyduğu sıkıntı nedeniyle eserlerinin
çoğunu piyanola ya da player piano için
bestelediği etütler oluşturdu. Onun
1 949'daki ilk etütleri, esininin sadece
Stravinski'den, Louis Armstrong ve
Bessie Smith'ten kaynaklanmadığını
göstermiştir. Etüt No.S ise 1 940'1ı
yılların sonundaki caz-blues
çalışmalarından daha soyut bir
tarzdadır. Etüt, akorlar, oktavlar,
arpejler ve g/issandolar benzeri 1 3 kat
ostinato (direngen bas - değişken
kontrpuan eşlikli temanın ısrarlı
tekrarı) içerir. Etüt 1 999 yazında altı
piyano için düzenlenmiş ve bu şekliyle
ilk kez aynı yıl Eylül ayında Vale of
Glamorgan Festivali'nde
seslendirilmiştir".
Fitkin: Kütük

Kütük (Log, 1 99 1 ), değişkenlikle
birbirini izleyen üçü ağır, üçü hızlı altı
bölümlü bir yapıda kurulmuştur. Her
yavaş bölümün her hızlı bölümle olan
ilişkisi klasik bir sonat formundaki
gibi yavaştan asıl Allegro bölümüne
geçişe benzer; bir çeşit geniş
"auftakt" (eksik ölçü) gibi işler. Yavaş
bölümler de aynı malzemeyi paylaşır
ve onu tekrar tekrar belirterek,
işleyerek, ters yüz ederek, tek sesli
(unison), büyük ve ağı rbaşlı yekpare
akorlar haline getirir. H ızlı
bölümlerin karakterini oluşturan
çılgın ve keyif verici müzik ise
melodik ve armonik fragmanlarla
örülmüş kompleks bir yapıdadır. Bu

bölümler ilk belirişlerinde
dikkatle düzenlenmiş
kaleydoskopik sıralanmaya karşın
sonradan kendilerini daha
karmaşık olarak açığa vururlar.
Finaldeki h ızlı bölümde ise müzik,
Fitkin'in bu al ışılmamış ve meydan
okuyan yapısına da uygun olarak
aniden coşturucu sona ulaşır .
(Süre 1 7')
Future Sound of London: Cam

Elektronik müziğin öncülerinden olan
Future Sound of London'un
(Londra'nın Gelecekteki Tınısı)
heyecan verici yeni kaydı Dead Cities
(Ölü Kentler) içinde bulunan G/ass
(Cam, 1 996) adlı parça için Max
Richter şunları söylüyor: "Bu
parçanın canlı yorumu, merak
uyandırıcı bir meydan okumadır.
Müziğin etkisinin ne kadarı
prodüksiyona bağlıdır? Malzeme
akustik çalgılara geçişin üstesinden
gelebilecek mi? Malzemenin
gerektirdiği ve bilgisayarın sağladığı
ince ayara gerçek yerumcular
uyabilecek mi? Hala iyi çalınabilecek
mi? Tüm bu sorulara olumlu cevaplar
verebileceğimizi sanıyoruz. Müziğin
şaşırtıcı başlangıcındaki birbirine bağlı
çokseslilik canlı yoruma çok uygundur
ve tümü boyunca da güçlü olarak
süregider. Henüz kesin bir yoruma
ulaşamadığımızdan eseri değişik bir
versiyonda deneyeceğiz."
Richter: Mazuzu Düşü

Max Richter parçası için şunları
söylüyor: "Bu parçada iki ayrı unsur
etken oldu. Ilki, uzun süredir Piano
Circus için düzenlemeyi düşündüğüm
Batı Nkosi halkının kıpır kıpır yerel
Mazuzu'su; ikincisi ve daha da
önemlisi Nijer ırmağı deltasında
Ogoniland'daki maden rezervlerinin
geleceğine Ogoni'lerin karar vermesi
için açılan kampanyada Ken Saro
Wiwa ve diğer sekiz kişinin adli hata
sonucu Nijerya'da 1 995 Kasım'ında
öldürüldükleri olaylar. . .
Tibet geleneğinde bir şeyi
gerçekleştiren bir büyük kişi
öldüğünde, onun cahilliğin ve acının
üstesinden gelişini kutlamak için zafer
bayrakları asıl ır. Ken Saro-Wiwa'nın

55

da böyle biri olduğuna inanıyorum. O
da Nijerya rejiminin adaletsizliğine,
Shell Petrol Şirketi ile Texaco'nun
çevre felaketine karşı gelerek
birçokları için doğru yolu
göstermiştir.
Mahatma Gandi öldürüldüğü zaman
onun barışçı eseri yarım kalmamıştı.
Martin Luther King öldürüldüğü
zaman da onun sosyal adalet çabası
devam ettirilmişti. Şimdi Ken Saro
Wiwa da öldürüldü; onun dünya
vatandaşı olarak Ogoni halkının
haklarını korumak ve Nijer deltasının
bozulmasını tüm insanlık adına
önlemek için başlattığı direniş de
sürdürülmektedir.
1 950 sonlarında bölgede ilk üretim
başladığından beri petrol şirketleri
Ogoni'den, hiçbir çevre koruma
tedbiri almadan 30 milyar dolar
değerindeki petrolü alıp götürdüler.
Sonuç olarak da her gün 28 milyon
metreküp doğal gazın yakılması
şiddetli asit yağmurianna neden
oluyor. Cinayetlerden bir hafta sonra
Shell, Nijerya'da yeni bir rafıneri
kurulması için ihale açtı ve şimdi de
çıkarlarının korunması için Nijerya
polisine satılacak olan silahları ithal
ediyor.
Eğer petrol şirketlerine, Ogoni'de ve
başka yerlerde istediklerini
yapmalarına izin verilirse, Yeryüzü
kısa bir süre sonra yaşamımızı
sürdürmemize olanak tanımayacaktır.
Bu arada insanlar genellikle çevre
sağlığına ve gelecek kuşakların
sağlığına petrol şirketlerinden ve
hükümetlerden daha çok ilgi
gösterdiklerinden, durumu tersine
çevirebileceğimize inanıyorum. Bu
nedenle, doğru yolu göstermeyi
sürdüren Ken Saro-Wiwa için bu
zafer bayraklarını yazdım."
Reich: Altı Piyano ( 1 973)

Steve Reich altı piyano için bu ilk
eseri bir rasiantı sonucu yazmış:
1 973'te New York'ta bir müzik
dükkanındaki tüm piyanoları içeren
bir eser yazması istenince, Reich
ancak altı piyano için bestelemenin
pratik olacağını saptamış. 1 989'da da
bu eseri yorumlamak amacıyla
biraraya gelen müzikçiler Piano
Circus'u kurmuşlar ve repertuvarı

genişletmek için genç bestecilere
öneriler sunulmuş . . .
Steve Reich uzun zamandan beri
müzikal bir olayın değişik safhaları ve
durumlarının özel olarak ortaya
çıkışlarıyla ilgileniyor; bu karmaşı k
olağandışılığın basit v e benzer
sonuçlarının çok küçük bir yer
değişimiyle birbiri üzerinde
oluşumlarını izliyordu. lik eserlerinde
bu değişkenliği, çalanların benzer ya
da benzere yakın yorumlarıyla ve
bundan sonraki hafif tempo
farklılığıyla elde ediyordu. Bu da iki
teyp cihazının -çok az- farklı hızlarda
kullanımıyla ulaşılan ses çeşnisine
benzer. Altı Piyano gibi daha sonraki
bestelerinde Reich, bu değişimi
derece derece, ya da tam olarak
işlemiş, ancak sıkı bir kontrol ile
aslından arka plan olarak
değerlendirmiştir. Bu parçanın
ilginçliği, değişenlerle aslın birbiri
arasında sonsuza kadar sürekli
karışımındadır. Böylece dinleyici
kendisinin bu müzikte derine doğru
çekildiğini h isseder. Bu eserin
yorumculara çekici gelen yanı, her
yorumun bir "dünya prömiyeri"
olmasıdır.
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T H E KI NG'S CONSORT
ROBERT K I N G
1 960'da doğan Robert King,
nesiinin en önemli şefleri arasında yer
almaktadır. Solo performanslarının
yanısıra Durufle'nin Requiem kaydını
da gerçekleştirdiği dünyaca ünlü St
John Kolej Korosu'nda korist olarak
görev yapan Robert King, daha sonra
eğitimini devam ettirdiği Cambridge
Üniversitesi'nde barok orkestra The
King' s Consort'u kurdu. Topluluğuyla
birlikte dünyanın birçok köşesinde
konserler verdi; Avrupa, Kuzey ve
Güney Amerika ile Uzak Doğu'da
turneler gerçekleştirdi. 1 99 1 'de BBC
Proms'da verdiği, radyo ve
televizyonda da yayınlanan ilk
konserinden sonra, aynı yerde üç
konser daha yönetti.
Robert King kendi topluluğuyla
gerçekleştirdiği çalışmaların yanısıra
dünyanın. en ünlü salonlarında şeflik
kariyerini de başarıyla sürdürüyor.
Son olarak Amerika, lsveç ve Ispanya,
Hollanda, ltalya, l srail ve Fransa'daki
senfoni ve oda orkestralarıyla
konserler verdi. Aynı zamanda
başarılı bir koro şefi olarak da
tanınan Robert King, Hollanda Oda
Korosu, Orfeon Donostiarra, New
College Oxford Korosu, Tölz Çocuk
Korosu, lsviçre Radyo Korosu ve
Collegium Veeale Ghent gibi
topluluklada da başarılı çalışmalar
gerçekleştirdi. Opera alanındaki
çalışmaları kapsamında Haendel'in
Ottone ve Ezio, Purcell'in The lndian
Queen ile The Fairy Queen'i yönetti.
Son zamanlarda verdiği başarılı
konserler arasında ise Kraliçe
Elizabeth'in Çek Cumhuriyeti'ni
ziyareti nedeniyle gerçekleştirilen ve
radyo ve televizyondan da yayınlanan
Prag konseri sayılabilir.
Haendel, Bach, Vivaldi ve Purcell'ın
eserlerini hem konserlerde hem de
CD kayıtlarında başarıyla yöneten
Robert King'in şeflik repertuvarı,
klasik ve romantik dönemden,
özellikle Mozart, Haydn, Schubert ve
Mendelssohn'un eserlerini ve 1 9 ve
20. yüzyılın çağdaş Ingiliz bestecilerini
kapsamaktadır. Bugüne kadar The
•

Mercedes-Benz Türk

Katkıları i[in M ERCEDES-BENZ TORK A.Ş.ye teşekkiir ederiz.
We would /ike to thatık MERCEDES-BENZ TORK A.Ş. for sporısoring this perfomıance.

Yöneten ve klavsen: ROBERT KING, d irector and harpsichord

johann Sebastian Bach ( 1 68 5 - 1 7 5 0)

Orkestra Süiti No.3, Re Majör
ürehescra Suire No.3 i n D Major (BWV 1 068)
•

Ouvertiire (Vite)

•

Air

•

Gavotte 1-11

•

Bottrree

•

Gigue

johann Sebastian Bach

Orkestra Süiti No. l , Do Majör
ürehescra Suire No. 1 in C Major (BWV 1 066)
•

(Ottvertiire)

•

Courante
•

•

Gavotte l-ll

Bourrfe 1-11

•

•

Forlarıe

•

Menuel I-II

Passepied 1-11

Ara l ntermission
johann Sebastian Bach

Orkestra Süiti No.2, Si Minör
ürehescra Suire No.2 in B M inor (BWV 1 067)
•

Ouvertiire

•

Rondeaı;
•

•

Sarabande

Menuetto

•

•

Bourrfe I-II

•

Po!onaise

Badinerie

johann Sebastian Bach

Orkestra Süiti No.4, Re Majör
ürehescra Suite No.4 i n D Major (BWV 1 069)
•

Ouvertüre

•

Bottrree 1-11

•

Gavotte

•

Menuel I-II

•

Rejouissance

8.6.2000, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eireni
BAITAlN

- TURKEY 2000

Bu konser "Britairı-Turkey 2000" etkinlikler.i kapsammda gerj'eklejtirilmi;tir.
This concert has been realised within the framework of "Britairı-Turkey 2000".
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King's Consort'la gerçekleştirdigi 70
kadar kayıt uluslararası ödüller
kazandı. 1 998'de Aldeburgh Easter
Festivali'nin Sanat Yönetmeni olan
King, BBC Radyosu için de sık sık
programlar gerçekleştirmektedir.
Henry Purcell'ın müziginin
uzmanlarından biri sayılan Robert
King, bestecinin Complete Odes and
Welcome Songs, Complete Seeu/ar So/o
Songs ve The Complete Sacred Music
kayıtlarını yaptı. 1 995 yılında
Wigmore Hall'da gerçekleştirilen
Purcell'ın 300. Yıl Kutlamaları'nın
Sanat Yönetmenligini yaptı ve
bestecinin birçok eserini yayınladı.
Purcell'ın biyografısini yazdıgı kitap
büyük begeni topladı.

symphonic conduccing engagemencs
have included concerts wich symphonic
and chamber orchescras in che USA,
Sweden, Spain, The Necherlands, I caly,
lsrael and France. Robere King is also a
noced choral conduccor i ncluding
concercs wirh che Nerherlands
Chamber Choir, Orfeon Donosriarra,
Choir of New College Oxford, Tölzer
Knabenchor, Swiss Radio Choir and
Collegium Vocale Ghenc. His operaric
work has incl uded Handel's Ottone and
Ezio; Purcell's The lndian Queen and The
Fairy Queen. Amongsr many presrigious
recenc concerts was one in Prague,
broadcasr live on TV and Radio, on che
occasion of Queen Elizaberh's srare visir
co che Czech Republic.
Alongside parcicular acclaim for his

• Robert King has been escablished as

incerprecarions i n concere and on CD of

one of che leading Bricish conduccocs

che major works of Handel, Bach,

of his generacion . Born in 1 960, he was

Vivaldi and Purcell, Robere King's

a choriscer w i ch che world-famous

conducring repertoire regularly

Choir of Sc John's College (Cambridge)

includes choral and orchesrral

where his solo performances incl uded a

repercoi re from che class i cal and

besc-seliing recording of Durufle's

romancic eras, wirh an special focus on

Requiem. He renırned co Cambridge

che m usic of Mozarr, Haydn, Schubere

Universicy co read for his music degree

and Mendelssohn, alongside a growing

and in 1 980 he founded che barogue

specialisacion in che music of lace

arehescra The King's Consorc. Si nce

nineceench and early cwenciech cencury

chen he has cou red chroughouc che

English composers. Wirh The King's

world, conduccing in almosr every

Consort he has made over seveney

European councry, Norch and Souch

recordi ngs, winning a series of

Am eri ca, and che Far Easc. In 1 99 1 he

incernarional awards. I n 1 998 Ki ng,

made his conduccing debuc ar che BBC

was appoinced Areisric Direccor of che

Proms (broadcasc on boch radio and

Aldeburgh Eascer Fescival. He is a

celevision), and has si nce recurned

freguenc bcoadcasrer for BBC Radio.

anocher chree cimes.

Robert King is widely regarded as a

Robere King is well known as an

leadi ng expere on che music of Henry

incernacional conduccor, and for his

Purcell. Alongside massive recorded

accivicies wich his group. Recenc

edirions of che

Complete Odes and
Weleome Songs, che Complete Secular So/o
Songs and The Comp!ete Sacred Music, he
was Arciscic Direccor of che Wigmore
Hall 's 1 99 5 Purcell Tercencenary
Fesrival, and has edired

m

uc h of che

composer's music. His book on Purcell
has been hailed as che defınirive
biography of che composer.

THE K I NG'$ CONSORT
Eski dönem müzik aletlerini
kullanan Britanya'nın önde gelen
topluluklarından biri olan The King's
Consort, 1 980'de kuruldu. Beş kıtada
pekçok kez turneye çıkan topluluk,
Kraliçe Elizabeth'in Çek

•

Cumhuriyeti'ni ziyaretinde, televizyon
ve radyodan da yayınlanan konserin
yanısıra Avrupa'nın birçok ülkesinde
barok ve klasik dönemi kapsayan
geniş bir repertuvarla konserler verdi.
Topluluk 1 99 1 'de televizyondan da
yayınlanan Royal Albert Hall'daki
(Londra) ilk konserinin ardından,
burada üç kez daha seyircilerin
karşısına çıktı. Purcell'in müziginin
önde gelen yorumcularından biri
olarak tanımlanan topluluk, 1 99S'deki
300. Yıl Kutlamaları'nda Hong Kong,
Arjantin, Brezilya ve Avrupa'nın
neredeyse bütün ülkelerinde
konserler verdi. Opera çalışmaları
arasında Japonya ve Britanya'da
Haendel'in Ottone, Paris Champs
Eiysees Tiyatrosu'nda Haendel'in
Ezio, Almanya'daki tarihi
Schwetzingen Tiyatrosu'nda
Purcell'in The lndian Queen'in yanısıra
Ingiltere ve Ispanya'da sahnelenen
The Fairy Queen bulunmaktadır.
The King's Consort'un büyük begeni
toplayan 70 kadar kaydı birçok
uluslararası ödül kazandı. En çok
Haendel ve Purcell'ın müzigini
yorumlamaktaki ustalıgıyla bilinen
toplulugun kayıt repertuvarında Bach
kantatları, Tölzer Knabenchor ile
birlikte Si Minör Mes, James
Bowman'la birlikte Haende/ Aryalan,
Schütz'ün Noel Oratoryosu, Mozart'ın
Epist/e Sonat'/an, Gabrieli'nin
Motet'leri, Pergolesi'nin Stabat
Mater'i; Downland, Scarlatti, Hasse
ve Couperin'in vokal müziginin
yanısıra, Teleman n, Al bi noni ve
Vivaldi'nin konçertoları yer alıyor.
Purcell'in Complete Seeu/ar So/o Songs
adlı eserinin ilk kaydı ve sekiz CD
halinde yayınlanan 24 Odes and
Welcome Songs'un yanısıra 1 1 bölüm
halinde yayınlanması planlanan
Complete Church Music'le birlikte The
King's Consort, dünyanın önde gelen
Purcell yorumcularından biri oldu.
Toplulugun Haendel kayıtları arasında
büyük bir nefesli çalgılar orkestrası
için bestelenen ve orijinal
notalarından kaydedilen Donanma
Müziği ve muhteşem bir performansla
kaydedilen Su Müziği bulunmaktadır.
Aralarında Juditha Triumphas
Oratoryosu'nun da bulundugu
Vivaldi'nin Kornp/e Ilahi Müzik Kaydt
Projesfnin ilk beş albümü birçok ödüle
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layık bulundu. Topluluğun, Lo
Sposalizio ve Bach'ın Çağdaşları
d izisinin ilk CD' si olan Johan n
Kuhnau'nun Dinsel Müzik besteleri
kaydı da büyük beğeni topladı. Yakın
zamanda yayınlanan ve çok beğenilen
diğer kayıtlar arası nda ise Haendel'in
L'AIIegro, ll Penseroso ed il Moderato ve
Boccherini'nin Stabat Mater'i
bulunmaktadır.

CD-ser of rhe rwenry-four of his Odes
and Welcoıne Songs and an eleven-volume
project recordi ng The Complete Church
Mmic have established The King"s
Consort as the world's lead ing
performers of this composer's m us i c.
The consort has made a dozen CDs of
Handel i nclud i ng a norable worldpremiere recording of rhe Mmic for the

Royal Fireworks in the composer's
original scoring for a gianr windband as

• The King's Consort is one of

well as an extravaganr recordi ng of

Britain's leading period i nsrrumenr

Handel's Water Mmic. The fırsr

orchesrras. Founded in 1 980, the

volumes of their recordi ng project of

Consorr has roured in fıve conrinenrs

Vivaldi 's complete Sacred Music,

and has become one of the world 's
mosr-recorded h istarical i nstrumenr

including the oraroriojuclitha
Triuınphans, have already won a series of

orchesrras. Over the lasr year The

awards. Also highly praised has been

King's Consorr has performed a wide

rhe massive Yenerian reconstrucrion Lo
Sposalizio, and the fırsr disc in rhe series

variety of baroque and class i cal
counrries i ncluding a concert, broadcasr

reperroire in mosr of rhe European

Bach's Conremporaries of sacred music
by Johann Kuhnau. Most recenrly

l i ve on television and radio, on rhe

released,

occasion of Queen Elizaberh's srare vis i r

Handel's L'AIIegro, I l Penseroso ed il

to Prague. The Consorr made a hugely

Moderato and Boccherini's Stabat Mater.

to

wide crirical acclaim, are

successful, televised debur ar London' s
Royal Albert Hall i n rhe B BC Proms i n
1 99 1 and has since appeared three more
r imes. Regarded as leading performers
of Purcell's m usic, in the 1 995
rercenrenary year, The King' s Consorr
roured extensively to Hong Kong,
Argenrina, Brazil and almosr every
European counrry. The Consort's staged
opera producrions have i ncluded
Handel's Ottone i n ]apan and Brirain ,
Handel's Ezio ar rhe Thearre des
Champs-Elysees i n Paris, Purcell's The

Indian Queen in rhe hisroric rheatre i n
Schwerzi ngen, Germany and The Fairy
Queen in Brirain and Spain.
The Consorr's seveney h ighly-acclaimed
recordings have won many
i nrernarional awards. The orchesrra is
besr known for irs performances of
music by Handel and Purcell, but its
recorded reperrory also includes Bach
cantatas, rhe Mass in B Minor (wirh rhe
Tölzer Knabenchor), discs of Handel
A rias wirh James Bowman, Schürz's
The Christmas Story. Mozart"s Epistle
Sonatas, Gabrieli 's Motets, Pergolesi ' s
Stabat Mater, vocal music by
Downland, Scarlarri , Hasse and
Couperin, and concerros by Telemann ,
Albinoni and Vivaldi.
World-premiere recordi ngs of P urcell

The Complete Seeu/ar So/o Songs, an eighr

Bach: Orkestra Süitleri

Bach'ın 1 72 1 -46 yılları arasında
Köthen ve Leipzig'de yazdığı sanılan,
çağına uygun olarak Ouvertüre
(Uvertür) adıyla bestelediği dört
Orkestra Süiti onun büyük orkestra
için tek eseridir. Yine Brandenburg
Konçertoları'yla aynı zamanda yazıldığı
öne sürülen bu Barok eserler, bir
uvertür ile başlayan, az ya da çok
stilize edilmiş danslada 20-25 dakika
kadar süren, her biri de değişik kadro
için geniş çaplı orkestra müzikleridir.
Bach'ın 32 yaşında Prens Leopold'un
yanında kapelmeister (müzik
direktörü) olarak göreve başladığı
1 7 1 7 yılında Anhalt-Köthen'de
olağanüstü bir çalgı topluluğu bulması,
prensin dini müziğe az ilgi göstermesi
ve yalnız Calvinist ilahileri dinlemesi,
üstelik kilisede öyle pek değerli bir
org da bulunmaması Bach'ın
enstrümantal müziğe yönelmesini
sağlamıştır. Onun böylece bir kısmını
Köthen'de, bir kısmını da Leipzig'de
yazdığı bu süitlerdeki danslar da ister
neşeli, ister mutlu havada olsun, hiç
b i r zaman soyluluğunu yitirmez. Bach
uzmanı Albert Schweitzer'in
deyimiyle, "Rokoko çağının ideal
müzikli tabloları"dır.

Orkestra Süiti No.3
Bach'ın 1 729-3 1 yılları arasında
Leipzig'de bestelediği Re Majör 3.
Orkestra Süiti üç trompet (aslında üç
Tromba=Bach trompeti), timpani, iki
obua, birinci ve ikinci kemanlar, viyola
ve sürekli bas (klavsen) için
yazılmıştır. Özellikle trompetlerin
parlak bir hava kazandığı bu gösterişli
süit Bach'ın ölümünden sonra ilk kez
Mendelssohn tarafından Leipzig'de
Gewandhaus konserinde 1 S Şubat
1 838'de müziksevedere sunulmuş,
tekrar doğmuştur.
Törensel karakterdeki Ouvertüre
(Uvertür) 4/4'1ük ölçüde, parlak Re
Majör tonda büyük bir tını
zenginliğiyle başlar. Bach'ın her zaman
yeni tınılar için uğraşısı başarılı olmuş,
bu ağır ve olgun (Grave) tempodaki
bölme dolgun orkestra sesiyle bunu
ispatlamıştır. Bach bu uvertürün ikinci
bölmesini Fransızca olarak Vite (hızlı)
tempoda işaretiemiş ve Re
trompetlerin tiz parlaklığıyla ilginç ve
orjinal bir füg biçiminde işlemişken
arka planda kalan yaylı çalgılada
zaman zaman virtüözlüğe yaklaşan bir
sürekli devinim (perpetuum mobile)
öngörmüştür. Uvertür yine baştaki
ağır havada sona erer . . . 2. Bölüm, Re
majör tonda, 4/4'1ük ölçüde,
genellikle ağır ve geniş (Lento)
tempoda çalınan Air (Arya)'dir; ve
kemancı A. Wilhelmij'in 1 87 1 'deki Sol
tel üzerine Do majörde uygulamasıyla
Bach'ın en tanınan eserlerinden biri
olmuştur. Olağanüstü güzellikteki
akıcı ve uzun tutulan melodi yalnızca
yaylı çalgılada çalınır. Bu arada Bach
yorulan trompetleri de dinlendirrnek
istemiş, onlara nefes aldırmıştır. Orta
seslerdeki armonik inceliği ve sürekli
basın alışılmamış pesleşen oktavlada
eşliği ile duygusallığın daha da
vurgulandığı aryanın iki kıtası
tekrarlada sunulur. Huzur veren
havası, romantik çağın şiirselliğine
yakın oluşu aryanın sevilmesini
kolaylaştırmıştır . . . 3. Bölüm, tüm
orkestranın katılımıyla yorumlanan,
eski Fransız köylü dansından gelişen
4/4'1ük ölçüdeki Gavotte danslarıdır.
Trompetlerin zafer çağrısı gibi
girişiyle törensel ve enerjik duyurulan
temanın dönüşünde obualar ve
yaylılar orta bölmeyi daha hafif sesle
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tekrarlar. l l . Gavotte ise daha zarif bir
tarzda, tüm orkestra ile teksesli
(unison) olarak çalınır ve 1 .
Gavotte'un tekranndan önce bir
geçiş bölmesi gibi yine görkemli
havaya dönüşü hazırlar . . . 4. Bölüm
4/4'1ük ölçüde, neşeli tempoda bir
Bourree'dir. Çok akıcı, biraz rustik
havadaki bu dans, sanki Govotte'ların
organik bir devamı gibi gelişir . . . Son
bölüm 6/8'1ik ölçüde, canlı ve neşeli
Gigue'dir. Aslında bir Ingiliz dansı olan
Gigue'in halk ezgisi benzeri teması
yaylı çalgılar ve obua ile duyulurken,
trompetler bir oktav tizden katılarak
törensel ve güçlü bir fınal oluşmasını
sağlar. (Süre 23')
Orkestra Sü iti N o. l
1 72 1 'de Köthen'de bestelenen Do
Majör /. Orkestra Süiti, iki obua, fagot,
yaylı çalgılar ve sürekli bas için
yazılmıştır. Girişte yer alan Fransız
stili üç bölmeli Ouvertüre (Uvertür)
süitin en uzun bölümüdür. 4/4'1ük
ölçüde, Bach'ın tempo başlığı
belirtmediği, ancak ağır ve olgun
(Grave) tempoda başlayan ilk bölme,
Fransız besteci Lully'nin yaylılar
orkestrasının görkemli girişlerini
andırır. Neşeli ve canlı tempodaki
ikinci bölme ise "fugato" tarzındadır
ve orkestranın koyu ve berrak
renklerine üfleme çalgıların karşıtlığı
ile geleneksel Barok "Concertino
şekline olanak sağlar . . . Bunu izleyen
eski Fransız dansı Courante, zarif
havada, geleneksel şekilde 3/2'1ik ve
6/4'1ük ritm sallanımıyla (yani
notaların Hemiola tarzında
değerlerinin değişmesiyle)
sergilenir . . . Süitin 3. Bölümü 2/2'1ik
ölçüde, bu kez çifte hızda (alla breve)
gerçekleştirilen Fransız dansı
Gavotte'lardır. 1. Gavotte güzel bir
halk ezgisi benzeri melodisi ve berrak
armonileri ile ilgi çeker. Obua ile
başlayan l l . Gavotte ise usta bir
kontrpuanla işlenmiştir.Obua bu
ezgiyi üçlü ve altılı aralıklarla parıltılı
şekilde duyururken keman ve
viyolalar bir trompet fanfarını taklit
ederek neşeli anlar yaratır . . . Süitin en
kısa bölümü, 6/4'1ük ölçüde, eski ve
sevimli bir Venedik dansı olan
For/ane' dir. Zarif Siciliane dansının
daha kaba bir formu olan bu dansta
..

fagot ve kontrbasların iki kısa-bir
uzun ritmle (Anapest şeklinde) oktavlı
inatçı sıçramaları, Ingiliz ü n l ü müzik
adamı Sir Donald Tovey'e ( 1 87S1 940) göre bir gendeldaki kürek
çekme hareketlerini yansıtır; tiz
seslerde viyola ve i kinci kemanların
duyurduğu melodi ise dalgaların
çırpıntısıdır . . . Süitin devamında yer
alan danslar da, yine önceki Gavotte
gibi "alternativo"ludur: Yani bir
Menuet'nin Trio bölmesi içermesi gibi
iki bölmelidir ve bunlarda genellikle
çekici bir kentrast uygulanır. S.
Bölümde, 3/4'1ük geleneksel ritmiyle
1. Menuet törensel havada obua, fagot
ve yaylı çalgıların şenlikli
vurgulamaları ile gerçekleşir. Hafif
sesle başlayan ll. Menuet ise yalnızca
yaylı çalgılarla iç çeker tarzdaki
motifın bir mırıltı gibi duygulu
yorumu ve çekingen armonileriyle
sanki Schubert'i haber verir gibidir . . .
6. Bölümün canlı tempodaki, alla
breve 2/4'1ük ölçüdeki eski dansları
Bourree'ler de yine "alternativo"ludur.
Do majör tonda ve tüm orkestrayla
yorumlanan 1. Bourree daha canlı ve
güçlü havadadır. ll. Bourree ise Do
minör tonda, solist görevini yüklenen
üfleme çalgıların (iki obua ile fagotun)
oluşturduğu üçlünün melankolisiyle
karşıtlık yaratır . . . Süitin son bölümü
ise, bol tekrarlı, 3/4'1ük ölçüde, canlı
tempoda, erken çağ Fransız dansı
olan iki Passepied'in ilkinde melodi
obua ve birinci kemanlarla duyurulur.
l l. Passepied'de ise tema orta
seslerde orkestra tarafından
belirlenirken, obuaların dolgun
kontrpuan desteğinden yararlanılır.
(Süre 2S')
O rkestra Süiti No.2
Bach'ın dört orkestra süitinden
birincisi Köthen'de yazılmış
olduğundan diğerlerinin de, uzun
süre, aynı kentte bestelendiği
sanılmıştır. 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-SO arasında)
yaşamının sona erdiği Leipzig'de 2. ve
3. Süitleri bestelediği bazı uzmanlarca
belirtilmiştir. Ancak bunun da hala

tartışması sürmektedir. Uzmanlar
2. Süit'in 1 73S-46 tarih leri arasında,
diğer süitler gibi Fransız uvertürleri
stilinde bestelendiğini ileri
sürmektedirler. Bir uzun uvertür ve
kısa danslardan oluşması nedeniyle,
Bach biyografısiyle ünlü Philipp
Spitta'ya ( 1 84 1 -9 1 ) 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
örnek aldığı öne sürülür.
Ancak Mendelssohn'un Bach'ın
Matthöus Passion'unu Leipzig'de
müziksevedere tanıtmasından cesaret
alan Peters yayınevinin 1 8S3-S4
yıllarından sonra bastığı süitler içinde,
günümüzde e n çok çalınan Si Minör
2. Süit'tir. Flüt, yaylı çalgılar ve sürekli
bas (klavsen) için yazılan bu zarif,
şakacı ve neşeli karakteriyle eski
sarayların "Eğlence Müziği"nin en
başarılı örnekleri arasında gösterilen
süiti, ünlü besteci Gustav Mahler
1 909'da New York'da konser
repertuvarına alarak yeniden müzik
dünyasına kazandırmıştır.
1 . Bölüm (Ouvertüre) oldukça uzun
süren, törensel havada üç bölmeli bir
Uvertür'dür. Ağır ve olgun (Grave)
tempoda başlamasına rağmen ortada
füg formunda flütün önderliğinde
hızlanır; üçüncü bölmede ağırlaşır ve
giriş temasının ritmik bir değişimini
(4/4'1ükten 3/4'1üğe) sergileyerek
ağırlaşıp (Lentement) sona erer . . .
2. Bölüm, 4/4'1ük ölçüdeki Rondeau,
canlı ve neşeli ritmik kolaylığı yanında,
büyüleyici ve biraz hüzünlü havadaki
temasıyla da ilgi çeken bir Rondo
dansıdır . . . 3/4'1ük ölçüdeki 3. Bölüm
Sarabande, ağır ve ve durgun bir dans
olmasına karşın, uzun melodik
çizgisiyle, tiz sesler ve bas partilerle
stilize edilen kanon ile seçkinleşir . . .
4/4'1ük ölçüdeki 4. Bölüm (Bourree
1 ve ll) sanki bir "Scherzo" gibidir. 1.
Bourree dört notalı bas motifıyle, bir
flüt solosu olarak düzenlenen ve kısa
süren l l . Bourree'ye tam bir karşıtlık
oluşturur . . . S. Bölüm Polonaise,
Chepin'in kazandırdığı 3/4'1ük
ölçüdeki Polonya saray dansı

60 .

Polonez'lerden çok, Haendel'in Op.6
No.J Concerto Grosso'sundaki dansı
anımsatır. O çağlarda moda olan ve
Telemann'ın Barbar Güzellik olarak
tanımladığı Polonez, Haendel ve
Bach'ta daha çok, eski Macar ve
Slovak ezgilerini andırır. Görkemli
şekilde, beş sesli gelişen orta
bölmede klavsenin duyurduğu
Polonez teması üzerine flüt virtüöz
çeşitlerneler sunar . . . 6. Bölüm,
3/4'1ük ölçüdeki sakin Menuetto,
diğerlerine göre biraz ağırlaşan, ancak
zarifliğini kaybetmeyen bir saray
dansıdır; sanki onu izleyen uçucu
havadaki fınal için bir dinlenişe olanak
sağlar . . . 2/4'1ük ölçüde başlayan 7.
Bölüm Badinerie, süitin en sevilen ve
genellikle bis olarak tekrarlanan hızlı
ve çarpıcı fınalidir. Şakacı anlamına
gelen Badinerie'den türeyen bu 1 8.
yüzyıl dansı, flüt ve kemanın, adeta
nefes almadan, birlikte (unison)
sundukları partilerle canlanır; flütün,
motifleri alaycı biçimde küçülten
yorumuyla neşelenir. (Süre 23')
Orkestra Süiti N o.4
Bach'ın 3. Süit gibi, yine 1 727-36
yılları arasında Leipzig'de yazdığı
sanılan 4. Orkestra Süitı"nin çalgıları da
arttırılmış, üç trompet (tromba),
timpani, üç obua, fagot, birinci ve
i kinci keman, viyola ve sürekli bas
(klavsen) kullanılmıştır.
4. Süit'in 1 . Bölümü Re majör tonda,
4/4'1ük ölçüde, ağır ve olgun (Grave)
tempoda tüm orkestranın törensel
girişle başlattığı Uvertür ağır-hızlı-ağır
şemasına uygun şekilde yine üç
bölmelidir. Süitlerin içinde en uzunu
olan bu uvertürü Bach, Leipzig'de
yazdığı Unser Mund sei vol/ Lachens
(Ağzımız gülmelerle doluyor) adlı
Kantat'ın ın (BWV 1 1 O) giriş
korosunda, insan seslerine i ki flütü de
ekleyerek değerlendirmiş; ağır
tempodaki ilk ve son bölmeleri
olduğu gibi almış, aradaki 9/S'Iik
ölçüdeki neşeli (AIIegro) tempolu füg
bölmesini ise dört sesli koroya
uygulayabilmek için çok karakteristik
değişkenlikler öngörmüştür . . . 2.
Bölüm 4/4'1ük ölçüde ritmik canlılıkta
iki Bourree dansından oluşur ve her
ikisi de obuaların zengin armoni
desteğiyle ilgi çeker. 1. Bourree iki

bölmelidir: Önce üfleme çalgılar
temayı yaylıların eşliğinde duyurur;
tekrarda ise bu kez yaylılar temayı
çalarken üfleme çalgıların eşliği izlenir.
ll. Bourree'de ise obua ve ve fagotun
sololarına yaylılar eşlik eder . . .
3 . Bölüm 4/4'1ük ölçüdeki Gavotte'ta
ise trompetler ustaca kullanılırken,
kemanların çevik kadansları bu zarif
dansı süsler . . . 4. Bölümde yine iki
Menu et -Menuet ve T rio bölmeleri
yansıtan tarzda- "alternativo"lu olarak
kullanılırken bu sevimli tempolu dans
bölümde trompet ve timpani yer
almaz. Lirik havadaki trio benzeri ll.
Menuet'te ise obualar bile orkestraya
katılmaz . . . Bu seslerin azalmış olması
tüm orkestranın katıldığı fınale bir
bayram havası verir. 3/4'1ük ölçüde,
kesin ritmli, neşeli ve canlı (AIIegro
vivace) tempodaki fınal olan
S. Bölümü Bach, Fransızca eğlence
anlamına gelen Rejouissance terimiyle
adlandırmıştır. Haendel'in de
Donanma M üziği'nde kullandığı bu
terim, Badinerie gibi müziğin formunu
değil, karakterini gösterir. Bu neşeli
fınal özellikle obua ve trompetlerin
egemenliğinde, sevimli ve becerikli
tavırdaki fanfarlarla canlanırken arada
sert vurgulamalada da girişteki
törensel uvertür anımsatılır. Süit
artan bir görkemle sona erer.
(Süre 2 1 ')
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Ka1kılarr için BORUSAN HOLDİNG A.Ş.ye tqekkiir ederiz.
We would /ike to 1hank BORUSAN HOLDING A.Ş. for spomoring !his performance.

KENN EDY

• "Insanlar beni klasik bir kemancı
=--��----�r--.---:::::=--,--ı olarak tanımiayabilir ama ben kendimi,
müziğin sadece bir bölümüyle değil,
bütünüyle ilgilenen bir müzisyen olarak
görüyorum. "
Kennedy, yaklaşık yirmi yıldır, klasik
ve çagdaş repertuvara yeni
perspektifler ve enerji getiren
dünyanın önde gelen keman
virtüözlerinden biridir. Uluslararası
bir üne sahip olan New York Juilliard
M üzik Okulu'nda Dorothy Delay ile
çalışmasından önce, Ingiltere'de
Yehudi Menuhin Okulu'nda ögrenim
gören Kennedy, henüz
Londra'dayken Riccardo M uti'nin
yönetimindeki Philharmonia
Maurice Ravel ( 1 8 75 - 1 93 7)
Orkestrası'yla Royal Festival Hall'da
Keman ve Viyolonsel için Sonat Sonata for Violin and Cello
• Allegro • Tres vif
Mendelssohn'un Keman
• Lent
Vif, avec entrain
Konçertosu'nu seslendirdi.
Kennedy'nin ödül kazanmış olan
johann Sebastian Bach ( 1 6 85 - 1 750)
kayıtları arasında Elgar Konçertosu
Viyolonsel Süiti No.3, Do Majör Cello Suite No. 3 in C Major (BWV 1 009)
• Prelude • A llemande
Coıtrante
(sanatçı bu konçertoyu önce Vernon
Sarabande • Bouree 1-11 • Gigue
Handley ve Londra Filarmoni
Orkestrası
ile, daha sonra da Simon
Ara lntermission
Rattle yönetimindeki City of
johann Sebastian Bach
Birmingham Senfoni Orkestrası ile
Solo Keman için Sonat, Do Majör Sonata for Solo Violin in C Major (BWV I 005)
ikinci kez kaydetti), Brahms,
• A dagio • Fuga
Çaykovski, Mendelssohn, Bruch,
Largo • A 1/egro assai
Walton ve Sibelius konçertoları, en
Zoltan Kodt:ily ( 1 882- 1 9 6 7)
çok satan klasiklerden biri olması
Keman ve Viyolonsel için I kili, Op.7 Duo for Violi n and Cello, Op.7
nedeniyle Guinness Rekorlar
• A llegro serioso, non troppo • Adagio
Kitabı'na giren Vivaldi'nin Dört
• Maestoso e largamente, ma non troppo /ento
Mevsim'i, kemancı Fritz Kreisler'in
eserlerine adadıgı albüm ile kendi
1 0.6.2000, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eireni Museum , 7 . 30 pm
bestelerinin yer aldıgı Kafka adlı
CD'si bulunmaktadır. Uzun bir
aradan
sonra N isan 1 997'de verdigi
Bu konser "Briıain-Turkey 2000" eıki11likleri kapsammda gerçeklepirilmipir.
This concerl has been realised within !he framework of "Britain-Turkey 2000".
konser, aynı dönemde yapılan Genel
Seçimleri gazetelerin birinci
sayfalarından düşürmüş ve bütün
dikkatleri üzerine toplamıştı. The
Times yazarı konser için şöyle
diyordu: "Yaşamımda sadece tek bir
I ngiliz kemancı bu denli yüreklendirici
ve keyif veren bir performans sundu.
Yorumuyla olgunlugunu ortaya
koydu. Dünyada başka hiçbir
kemancı, stiller arasında bu denli
kolay geçişler yapan bir yorumu
gerçekleştiremez."
•

•

•

•

62

Kennedy 1 997 ve 1 998'de çok
kapsamlı turneler yaptı. Almanya'da
Hendrix Süiti'nin prömiyerini
gerçekleştirdiği Köln konserinin
yanısıra, Elgar'ın Keman Konçertosu'nu
lrlanda, Yeni Zelanda, Hong Kong,
Danimarka, Polonya'da ve EMI
Yüzüncü Yıl Kutlama Konseri'nde
Birmingham'da seslendirdi.
Kennedy'nin bu performansını,
1 997'de yayınlanan Sir Simon Rattle
yönetimindeki C ity of Birmingham
Senfoni Orkestrası'yla bir kez daha
kaydettiği Elgar'ın Keman Konçertosu
ile Vaughan Williams'ın The Lark
Ascending'in bulunduğu kayıt izledi.
1 998 llkbaharı'nda ise kemancı,
besteci ve düzenlemed Fritz
Kreisler'in eserlerinden oluşan en
önemli albümlerinden birini çıkardı.
Kennedy'nin 1 4 Haziran 1 997'de
Sony'den yayınlanan bir diğer albümü
ise Jimi Hendrix'in müziklerini
içeriyordu. Bu yeni düzeniemelerin
Viyana Musikverein'daki ilk
performansı büyük beğeni topladı.
Kennedy 1 998 yılı boyunca Avrupa,
ABD ve Britanya'da katıldığı yaz
festivallerinde yeni albümü C/assic
Kennedy'de yer vereceği eserleri
geliştirdi ve yorumladı. Keman ve
orkestra için motiflerle Kennedy'nin
sanatını çok iyi yansıtan bu popüler
albümde, Ingiliz Oda Orkestrası'yla
birlikte Massenet'nin Meditation,
Bach'ın Sol Teli Üzerine Arya,
Monti'nin Çardaş ve Sarasate'nin
Çigan Havalari gibi önemli eserler
seslendirildi. Buna ek olarak Satie,
Debussy, Gershwin, Chopin ve
Brahms'ın eserlerinin keman ve
orkestra için yeni düzenlemeleri yer
aldı. Bu göz kamaştırıcı düzenlemeler
Danny Boy gibi folk parçaları ve
Kennedy'nin kendi eseri olan Melody
in the Wind ile zenginleştirildi. Aynı
yıl kendi eserlerini yorumlamak
üzere Ingiltere ve Avrupa'da
turnelere çıktı. Jim i Hendrix'in
müziğini The Kennedy Experience
adını verdiği topluluğuyla yorumladı
ve C/assic Kennedy albümünden
parçaları önemli orkestralarla
seslendirdi. Kennedy'nin Amerikalı
viyolonselci Lynn Hareli ile yaptığı
çalışmaları içeren CD 2000'de
yayınlandı. Kennedy bu albümünden
parçaları birçok Avrupa şehrinde
verdiği konserlerde seslendirdi. The

Times, Kennedy'nin Londra'da 1 997
N isanı'nda Bartok, Hendrix ve
Bach'ın eserlerini seslendirdiği Royal
Festival Hall'daki konserinden sonra
şöyle yazıyordu: "Klasik müziğin geniş
kitlelere yayılmasını engelleyen elitist
barikatlar bir kez daha çiğnendi".

Kennedy roured exrensively: i n
Germany h e prem iered his Hendrix

Suite in Cologne; in lreland he playeel
the Elgar Violirı Com·erto and he fu rrher
performed in New Zealand, Hong
Kong, Denmark and Poland prior ro
head l i n ing ar EMI's Cenrenary Concerr
in B i rmingham. He followed his

•

"People can say / 'ın a dassical violinist
if they want to bttt / 've alwctys viewed
myselfas a ınmician who plays ınusic not
just a certain part of it. "

Simon Ran le and the CBSO. The

For nearly rwenry years, Kennedy has

al bum was released ar the e nd of '97 . I n

performance by re-recordi ng the Elgar

Concerto coupled wirh Vaughan
Williams' The Lark Ascerıding wirh Sir

been acknowledged as one of the

the spring o f 1 998, Kennedy released

world's leading violi n vinuosos whose

one of his most im porram albums

unique ralenr has broughr fresh

dare, cansisring of works by the

perspecrives and a q uanrum energy ro

celebrared viol i n isr/composer &

borh the classical and conremporary

arranger Frirz Kreisler. Kennedy's

ro

repenoire. Kennedy srudied origi nally

anorher release for Sony Classical ( 1 4

ar the Yehudi Menubin School in

J u ne 1 999) fearures the music of Jim i

England before moving on ro the

Hendrix wirh his band The Kennedy
Experience. The debur performance of

inrernationally renowned J u i lliard
School of Music in New York ro study

rhese new arrangemenrs in 1 998 ar

under Dororhy DeLay, while his

Vienna's Musikverein was given a

London concen debur came playing the

standing ovat ion.

Mendelssohn Violin Concerto wirh the

During I 998 , Kennedy developed and

Philharmonia under Riccardo Muri ar

performed throughour Europe, the US

the Royal Festival Hall. Kennedy's

and the UK summer fesrivals, marerial

subsequenr mulri-award-winning

for his forrhcom ing release on EMI

d iscography i ncludes the Elgar Concerto

records - Clcwic Kennedy. Th is popular

(which he has recorded rwice - wirh the

al bum encapsulates Kennedy' s arr wirh

LPO & Vernon Handley and more

a hosr of great miniarures for violin and

recenrly wirh the CBSO & Simon

orchesrra. Wirh the English Chamber

Rarrle), B rahms, Tchaikovsky,

Orchesrra he plays such well known

Mendelssohn, Bruch, Walron and

works as Massenet's Med/tation from

Sibe l i us conceni; Vivaldi 's The Fottr

Seasons - which earned him a place i n

Thais, Bach's Air on a G String, Monri's
Czardas and Sarasate's Zigemıerweisen. In

the Guinness Book of Records a s the

add ition rhere are emirely new

performer of one of the biggesr seli ing

arrangemenrs for violin and orchesrra of

classical records of all rime; his most

music by Sarie, Debussy, Gershwin,

recenr record i ng devored ro rhe works

Chopin and Brahms. This exciring

of the grear violin isr Frirz Kreisler as

mixnıre is rounded off by arrangemenrs

wel l as a di sc of his own composirions,

of folk songs inciueling Danny Boy and

Kafka. Following a lengrhy sabbarical,
Kennedy dislodged the UK General

a piece by Kennedy hi mself, Melody in
the Wind. Throughour 1 999 he toureel

Elecrion from the national newspaper

extensively wirh both srrands of his

front pages on his rerurn ro the

currenr work -

i nternational concerr platform when he

i n the summer wirh The Kennedy

performed in London during April '97 .

Experience ro perform the m usic of

ro

Europe and rhe UK

The Times reviewer wrores, "Only one

Hendrix and in the aurumn, and w ith

British violinisr in my l i ferime has

various grear orchestras, performing

produced anyrhing as bold and

music from the forthcoming Classic
Kennedy al bum. Kennedy's most lauded

exhilararing as rhar. lt is his play i ng,
rhough, that most reveals Kennedy's

record ing wirh the great American

new maturiry. No orher violinisr on

eellist Lynn Harrell has been released in

earrh could manage rhe asronishing

2000 and they have roured rogether in

srylisric transi tion presenred " .

European cities. "The barricades of

I ndeeel throughout 1 997 and 1 998

elitism that hi nder the mass
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appreciation of classical music are being
breached once more" proclai mecl The
Times lead-arricle following the Bartok
- Hendrix - Bach concert in Royal
Festival Hall in London, April '97 .

LYN N HARRELL
Lynn Harrell New York'ta
müzisyen bir ailenin çocuğu olarak
doğdu. Müzik çalışmalarına Dallas'ta
başladı, Juilliard Müzik Okulu'nda ve
Curtis Enstitüsü'nde devam etti.
Avery Fisher Ödülü'nün de dahil
olduğu birçok ödül kazanan ve
müzisyen olarak varlığını tüm müzik
dünyasında hissettiren Lynn Harrell,
mükemmel bir solist, oda müzisyeni,
şef ve eğitmen olarak Amerika,
Avrupa ve Asya'da gerçekleştirdiği
çalışmalarla günümüzün en önemli
sanatçılarının arasına ismini yazdırdı.
Düzenli olarak aralarında New York
Filarmoni, Cleveland Orkestrası,
Philadelphia Orkestrası, Los Angeles
Filarmoni, Boston Senfoni, Kraliyet
Filarmoni ve Berlin Radyo Senfoni gibi
orkestralarla konserler verdi. 1 9981 999 sezonunun dikkat çeken
performansları arasında Royal Festival
Hall'da Hans Vonk'un yönetimindeki
St. Louis Senfoni Orkestrası ve
Londra Filarmoni'yle (Kurt Masur)
konserler, Vladimir Ashkenazy ve
Pinchas Zukerman ile iki haftalık
Japonya turnesi, Atlanta Senfoni ile
Rosza Konçertosu'nun kaydı ve
seslendirilmesi, Franz Welser-Möst
yönetimindeki lsrail Filarmoni ile
lsrail'de konserler, Hong Kong
Filarmoni'yle üç haftalık "Lynn Hareli
Viyolonsel Festivali" etkinlikleri
sayılabilir. Sanatçı 1 999-2000
sezonunda Boston ve Chicago
Senfoni, Los Angeles, Philadelphia ve
Londra Filarmoni orkestralarıyla
konserler verdi ve Colorado Springs
ve Dallas Senfoni orkestralarını
yön etti.
Lynn Harrell'in yaşamının önemli bir
kısmını, son elli yıldır düzenli olarak
yaz aylarında eğitim ve konser verdiği
Aspen Müzik Festivali
oluşturmaktadır. 1 999 Ağustosu'nda
Aspen ailesinin ilk üyelerinden biri
olan babasına adadığı Songs My Father
Taught Me isimli eşsiz bir resital
programı gerçekleştirdi. Yahudi
•

Soykırımı'nda yaşamını yitiren 6
milyon Yahudi'nin anısına Gilbert
Levine'in yönetimindeki Kraliyet
Filarmoni Orkestrası'yla 7 Nisan
1 997'de Vatikan'da bir konser verdi.
Vatikan'ın soykırımı resmi olarak ilk
kez andığı bu konserin dinleyicileri
arasında Papa 2. Jean Paul ve Roma
Baş Haham'ı da vardı. Lynn Harrell
ayrıca luhak Perlman ve Pinchas
Zukerman ile birlikte doldurduğu
Komple Beethoven Yayltçalgllar Üçlüleri
kaydıyla 1 994 Grammy Ödülleri'ne
aday gösterildi. Sanatçının yaptığı 30
kadar kayıt arasında Bach Viyolonsel
Süitleri, Dvorak Konçertosu'nun iki
kaydı, Sir Neville Marriner
yönetimindeki Academy of St.
Martine-in-the -Fields Orkestrası'yla
Victor Herbert'in / . Viyolonsel
Konçertosu'nun ilk kaydı, Simon Rattle
yönetimindeki City of Birmingham
Senfoni Orkestrası'yla Watton
Konçertosu, Leonard Slatkin
yönetimindeki Saint Louis Senfoni
Orkestrası'yla Donald Erb Konçertosu
yer almaktadır. Lynn Harrell, Perlman
ve Ashkenazy ile birlikte ilk olarak
1 98 1 'de Çaykovski'nin Piyanolu
Üçlüsü, ikincisi de 1 987'de
Beethoven'in tüm Piyanolu Üçlüleri'nin
kaydı olmak üzere iki kez Grammy
Ödülü kazandı. Sanatçının ayrıca
Ashkenazy ve Zukerman ile yaptığı
Schubert Üçlüleri ve Atlanta
Senfoni'yle gerçekleştirdiği Rosza
Konçertosu kayıtları da bulunmaktadır.
Lynn Harrell 1 673 yapımı bir
Stradivarius ve 1 720 yapımı bir
Montagnana viyolonsel çalmaktadır.

the Philhadelphia Orchestra, the Los
Angeles Philharmonic, the Boscon
Symphony, the Royal Philharmonic
and the Berl i n Radio Symphony
orchestras. Highl ights of the 1 998/99
season i ncluded, among others,
engagemenrs wirh the St. Louis
Symphony and Hans Vonk conclucring
at Royal Festival Hall, performances
with the London Philharmonic and
Kurt Masur, a rwo-week cour of ]apan
wirh Vladimir Ashkenazy and Pinchas
Zukerman, performances and a
recorcling of the Rosza Concerto w ith the
Atlama Symphony, concerts in Israel
with the Israel Philharmonic and Franz
Welser-Möst, a three week Lynn Harre/1
Cello Festival wirh the Hong Kong
Philharmonic, and a rerurn cour co
Ausrralia. In the 1 999-2000 season,
Mr. Harrell was i nvited co rerurn co the
Boscon Symphony, Chicago Symphony,
Los Angeles Phi lharmonic,
Philadelphia and London Philharmonic
orchesrras and has alsa conclucred the
Coloraclo Springs and Dallas Symphony
orchesrras.
A special part of Lynn Harrell's life is
the Aspen Music Festival, where he has
spenr his surnıners performing anel
reaching for nearly 50 years. In August
1 999 he presenred a unique reciral
program called "Songs My Father
Taught Me," a tribute co his farher,
who was one of the earliesr members of
the Aspen family. On April 7, 1 994,
Lynn Harrell appeared at the Vatican
with the Royal Philharmonic
conducred by Gilbert Levine in a
concerr dedicated co the memory of the
six mill ion Jews who perished i n

• Lynn Harrell was born in New York

Holocausr. The audience for this

to musician parenrs. He began his

historic evenr, which was the Varican's

musical studies in Dallas and proceeded

fırst offıcial commemoration of the

to the Juill iard School of Music and the
Curtis I nstitute. Mr. Harrell is the

and the Chief Rabbi o f Rame. Lynn

Holocausr, i ncluded Pope John Paul I I

recipienr of numerous awarcls i nciueling

Harrell , Irzhak Perlman and Pinchas

the fırsr Avery Fischer Award.

Zukerman were nami nared for

Lynn Harrell's presence is felt

Grammy Awards with their complere

throughout the musical world. A

Beethoven String Trios recording.

consummare soloisr, chamber musician,

Highlighrs from an exrensive

reci talisr, concluctor and reacher, his

d iscography of over 30 recordi ngs

work i n America, Europe anel Asia has

i nclude the complere Bach Ce/lo Suites,

placed him in the highesr echelon of

rwo recordi ngs of the Dvorak Concerto,

coday's performing arts. Mr. Harrell

rhe world premiere recording of Victor

regularly performs with disringuished

Herbert's Ce/lo Concerto No. I , w i th the

orchesrras inciueling the New York

Academy of St. Martin-in-rhe-Fields

Philharmonic, the Cleveland Orchestra,

!ed by Sir Neville Marriner, the \'(la/ton
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Concerto with Simon Ratt!e and the City
of Birmingham Symphony Orchesrra,
and the Donald Erb Concerto with
Leonard Slatkin and the Sainr Louis
Symphony. Together with Perlman and
Ashkenazy, Harrell was awarded two
Grammy Awards - in 1 98 1 for the

Tchaikovsky Piano Trio and in 1 987 for
the complete Beethoven Piano Trios. He
has also recorded the Schubert Trios with
Ashkenazy and Zukerman and the

Rosza Concerto with the Atlama
Symphony. Mr. Harrell plays a 1 67 3
Stradivarius and a 1 7 20 Monragagna.

Ravel: Keman-Viyolonsel Sonatı

Paris Konservatuvarı'nda Gabriel
Faure'nin öğrencisi olan, ancak daha
sonra onun çizgisinden ayrılan,
önceleri -pek gerçeği yansıtmasa bile
Fransız Bruckner'i olarak tanımlanan
Ravel, Debussy'nin 1 9 1 8'deki
ölümünden sonra müzikte onun yasal
varisi sayılmış; 1 920'1ere doğru ünü
giderek artmıştı. 1 920'de Fransız
hükümeti kendisine Legion d'Honneur
nişanı vermeye karar vermiş ve Ravel
henüz kabul ya da ret yanıtı
vermeden olay kamuoyunda
duyulmuş; Ravel prensipleri gereği
reddedince de herkes şaşırmıştı.
Hükümet otoriteleriyle arası hiçbir
zaman iyi olmayan Ravel, hem bu
nedenle, hem de sanatını daha
kendine özgü yapabilmek için 1 920'de
Paris dışına taşınmaya karar vermiş ve
1 92 1 'de Montfort-Amaury'de
yaşamaya başlamıştı. O yıllarda da
hala I'Enfant et /es Sortileges üzerinde
çalışıyor, önerilen üç anma eserini
hazırlıyordu: Debussy'nin anısına,
Berceuse sur le Nom de Gabrie/ Faure
ve şair Rensart'ın doğumunun 400.
Yılı törenleri için ısmarlanan eserlerin
ilki olan Keman ve Viyolonsel için Duo.
Ravel'i 1 920-22 arasında birbuçuk yıl
uğraştıran ve sonunda genişleyerek
dört bölümlü bir sonat haline gelen
Düo, onun bu alandaki en anlaşılmaz
ve sıradışı eserlerinden biri oldu.
Ravel'in kendi de sonatı, gelişiminde
bir dönüm noktası olarak kabul
ediyordu: Hem melodik
vurgulamadan, hem de armonik
çekicilikten uzak durmuş ve bunda da
aşırıya kaçmıştı. Böylece müziğin
etkisinin, yorumcularla günümüz

dinleyicilerinin bile uyumunu
sağlayamadığı eleştirmenlerce
belirtilmiştir. Istenilen aşırı
virtüözlüğün tını yönünde sanki tüm
dünyevi zevklerden uzaklaşmaya, bir
zevk perhizine neden olduğu öne
sürülmüştür. Bu uzaklaşma gerçekten
de Ravel'in kendi anlayışına, dünya
görüşüne de yakındı. Son yıllarında
ölümcül hastalıkla pençeleşirken
Ravel'in söyledikleri onun, büyüleyici
zarifliği altında göstermekten utandığı
hassas bir uzaklaşmanın, çekingenliğin
işareti gibidir: "Kalbimin
duygusuzluğundan söz ediliyor. Bu
yanlıştır. Ancak ben bir Bask'ım.
Basklar hayatta çok tutkuludur, ama
bunu çok az gösterirler . . .
Ravel'in ertesi yıl, 1 923'te başladığı
Keman-Piyano Sonatı'nın büyük form
sadeliğine karşın, iki yaylı çalgı -keman
ve viyolonsel- ile ulaştığı güçlü
yoğunluk ve polifonik dolgunluktaki
sonatta, önceki oda müziği eserlerinin Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve Piyanolu
Üç/ü'nün- şiirselliği de terkedilmiştir.
Dört bölümlü eserin yalnızca finalinde
biraz kırsal bir neşe sezilir. Genelde
melodi çalgısı olan keman ve
viyolonselin tınısal uyumu çok sert ele
alınmış, sadece teknik gösterilerle
sınırlanmış gibidir. Tutku çok az açığa
vurulur; o da dinleyiciyi tümüyle
uzaklaştırmayacak düzeyde kalır.
Modern Fransız bestecilerinin çok
dikkat ettiği denge problemini çözmeyi,
Ravel eliminasyon yoluyla denemiş,
çalgıları azaltarak güçlüğü arttırmış,
armoni ve kontrpuan zenginliğinin
verilmesindeki zorlukları gidermekten
çok ahenkli ve makul bir gelişimi
gözetmiştir. lik bölümdeki temaların
diğer bölümlerde de kullanımı cyclique, dönemsel stil- eseri organik
bir bütün haline de getirir.
Sonatın 1 . Bölüm'ü, 2/4'1ük ölçüde,
çabuk (AIIegro) tempoda başlar ve
belirgin dört motif işienirken sürekli
majör-minör triadlarla -üç notalı
akorlarla- değişim sağlanır. Birinci
motif keman tarafından sekiz kez
tekrarlanan La minör tonda açılmış
bir akordur. Ancak bu motif giderek
bir süsleme ya da oyalayıcı bir eşlik
haline geçerken viyolonsel altıncı
mezürden itibaren La majörde karşı
motifi örer; bu arada keman da Re
majörde duyulur. Bestecinin Kaz Ana
"

Süiti'ndeki hafifliği anımsatan bu
geçişten sonra üçüncü motif yine
kemanda düzenli dörtlü notalarla
biraz daha tizde belirlenir. Dördüncü
motif ise Si minörde, eski Fransız
dans şarkılarına benzeyen şekilde
-ilerde Poulenc'te neşeli tarzda
yansıyacak olan- kısa "es"lerin de
kullanımıyla sergilenir. Viyolonselin
duyurmuş olduğu ikinci motif birçok
yan motiflere bölünerek 1 /4'1ük
ölçüde yansır. Her iki çalgı partisi
usta bir kontrpuanla farkettirmeden
birbirine delanırken dört motif de
dans figürlerine dönüşür.
2. Bölüm çok canlı (Tres vif) tempoda
bir Scherzo'dur. Bir tür saldırgan bir
oyunun sahnelendiği ve Ravel'in pek
beğenmediğini söylediği bu Scherzo,
bestecinin So/ El için Piyano
Konçertosu'nun lntermezzo'sunu
anımsatır; ancak daha soğukkanlı,
daha keskin anlatımdadır. Önce ilk
bölümün birinci motifinin dörtlüklere
dönüşmüş şekli değişkenlikle, her iki
çalgının sırayla pizzicato duyurmasıyla
sergilenir. Bölümün ikinci teması ise
yine halk tipi Rondo'yu anımsatırken
renkli efektlerle işlenir.
3. Bölüm ağır (Lent=Adagio)
tempoda, - 1 9 1 4'deki Piyanolu Üçlü'nün
Passacaglia'sı gibi- peslerden çıkıp
yükselen viyolonsel ile başlar, sonra
kemanda La minör tonda çekingen ve
sisli bir anlatıma dönüşür. Bunu
dördüncü motif gösterişsiz yedi li
(septim) sıçrayışiada izler. Keman
sonunda ezgiyi, viyolonselin
melankolik vuruşları üzerinde duyurur
ve müzik pes seslerde gizemli ve
dalgın bir havada düşüneeye dalar.
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4. Bölüm, canlı ve sürükleyici (Vif,
avec entrain) başlığını taşıyan, güçlü
ritmli, kendine özgü fınal, eserin en
beğenilen kısmıdır. Burada yan
motiflerden başka üç yeni tema daha
belirir. Önce 2/4 ve 3/4'1ük ölçülerde
değişkenlikle viyolonselin bir
oktavdan bir oktava güçlü ritimle
yükselttiği tema; ikincisi bir karşı ritm
olarak yine viyolonselin trillerle
geliştirdiği tema; üçüncüsü
viyolonselin yayın ucuyla Fa diyez
majörde duyurduğu, sonra da oluşan
neşeli marşa tremolo ile eşlik ettiği
tema. Keman bu son temayı La
majörde işlerken, kromatik olarak üç
sesli tremolo ile viyolonselin yalın
eşliği duyulur ve sonunda bu üçüncü
temayla ilki kaynaştırılır. Finalde
birinci bölümün iki motifı daha belirir:
Önce birinci motif kemanla viyolonsel
arasında ekolu bir kanon gibi ele
alınır. Sonra da atonal karakterdeki
dördüncü motif viyolonselin girgin ve
sert tavrıyla yanda, üçüncü temanın
kontrpuanıyla değiştirilerek
duyurulur. Sonunda büyük bir
canlılıkla, füg biçiminin enerjisiyle
sona ulaşılır. (Süre 1 9')
Bach: Viyolonsel Süiti No.3

Bach'ın Köthen'de 1 7 1 7-23 yılları
arasında bestelediği So/o Viyolonse/ için
Altt Süit, keman ve klavsen için
yazdıkları gibi birbirini izleyen
danslardan oluşur. Bach'tan önce de
Allemande, Courante, Sarabande ve
Gigue'i içeren süitler gelenek haline
gelmişti. Daha yeni danslar olan
Gavotte, Menuet ve Bourree ile bale ve
operalarda dans ediliyordu. Bach'ın 6
Suites a Violoncel/o so/o senza basso
başlığıyla yayınladığı eseri müzik
tarihinde solo viyolonsel için
yazılanların ilkidir.
Süitler prelüd ile başlar ve altı
bölümden oluşur. Her dans motif ve
armonik gelişmeler için iki bölmeden
kuruludur. Bach'ın ikinci eşi Anna
Magdelena'nın el yazmasıyla
günümüze ulaşan süitlerden
üçüncüsünde kullanılan Do majör
tonalite, çalgıya dört sesli akorları
rahat çalma olanağını ve kalın seslerin
tınısının daha güzel olmasını sağlar. Bu
süitin Prens Leopold'ün saray
orkestrasında görevli C.F. Abel veya

C.B. Lingke için yazıldığı
sanılmaktadır.
4/4'1ük ölçüdeki tutkulu Prelüd'te
önce rahat ve akıcı olan tavır,
figürlerin ve anlatırnın sürekli
değişmesiyle kentrast yaratır. Kısa ve
arpej şeklinde çalınan akorlarla bir
kadans belirir. Daha sonra sıklaşan
akorlar fınali haberler . . . 4/4'1ük
ölçüdeki Allemande, hızlı şekilde üç
tane 1 6'1ık notayla başlar ve bu
hareket bu ağır dansın ikinci
bölmesini de harekete geçirir . . .
3/4'1ük ölçüdeki Courante, ltalyan
keman ekolünün Corrente'leri gibi
canlı ve çekicidir. (Bu çok tanınan
Courante'nin hem keman, hem de
gitar için düzenlemeleri uzun yıllardan
beri konser sahnelerinde
yorumlanmaktadır.) . . . 3/4'1ük
ölçüdeki Sarabande'ın sanki acıyla
yüklü havası daha ilk ölçüde belirir.
Bu ağır havayı 4/4'1ük ölçüdeki
Bouree'lerin neşeli ve akıcı havası
hemen değiştirir. Minör tondaki ikinci
Bourree'den sonra tekrar birinci
Bourree'ye geçilir . . . O çağ için
oldukça modern olan 3/S'Iik ölçüdeki
Gigue'nin hareketli, kendine has
anlatım özelliği, Bach'ın eşinin el
yazısıyla bütünüyle belirtilmiştir.
(Süre 22')
Bach: Solo Keman Sonatı

Çağının en usta orgçusu olan Johann
Sebastian Bach'ın ilk biyografısini
1 805'de yazan Johann N i kolaus
Forkel bestecinin özellikle bu yönü
üzerinde durmuş, onun keman
edebiyatma kazandırdığı eserlerden
hiç söz etmemiştir: 1 9. yüzyılın en
önemli bestecileri Schumann ve
Mendelssohn bile, Bach'ın solo
keman sonatları ve partitalarını
yalnızca etüt amacıyla bestelediği ni
sanarak onlara piyano eşliği yazılması
gerektiğini bile düşünmüşlerdi. Ancak
büyük kemancı Joseph Joachim bu
eserleri konserlerinde seslendirerek
bu düşüncenin yanlışlığını ispatlamış
oldu.
Müzik kariyerine 1 703'de Weimar
Kentiuğu'nda kemancı olarak başlayan
Bach, 1 708'de kemancı ve klavsenci
olarak tekrar aynı yere dönmüş, fakat
I l i S'de Köthen'de Prens Leopold'un
sarayında göreve başladıktan sonra

keman için eserler, konçertolar,
sonat ve partitalar yazmıştır. Onun
Sei so/o a vio/ino senza basso
accompagnato (bas eşliksiz keman için
altı solo) ltalyanca başlığıyla Libro
Primo (Birinci kitap) olarak bestelediği
eser, üç partita ile üç sonattan oluşur.
Bach daha Weimar yıllarında tanıştığı
Alman keman virtüözü Paul
Westhofftan geleneksel Alman solo
keman stilini tanıyordu; diğer yandan
keman tekniğindeki çift sesler ve
akorlar ltalyan ekolünden Almanya'ya
ulaşmıştı. Bach bütün bu etkilerin yeni
bir sentezini oluşturdu ve bugün bile
aşılamayan bu solo eserleri yarattı. Bach
partitalarını Allemande, Courante,
Sarabande, Gigue, Menuet, Gavotte gibi
çeşitli moda danslarla çok bölümlü
olarak düzenlemesine karşın, solo
sonatiarda ltalyan kilise sonatının dört
bölümlü biçimine kesinlikle uymuştur.
Onun Do Majör So/o Keman Sonatı da
bu ağır-çabuk-ağır-çabuk şemasına uyar.
1 . Bölüm ağır (Adagio) tempoda,
3/4'1ük ölçüde, yavaşça gelişen üç
bölmeli bir şarkı benzeridir. Ana tema
küçük bir motiften oluşarak
süslemelerle gelişir. Bach'ın
sonatlarının ilk bölümünde partitadaki
Prealudium'un (Prelüd) yerini, bu
törensel ve tutkulu, aynı zamanda
yaratıcı bir düşünce zenginliğini
gösteren bu ağır bölüm almıştır.
2. Bölüm güçlü bir Fuga'dır (Füg).
4/4'1ük ölçüdeki füg teması ağır
bölümün temasının i kinci yarısında
oluşur, parlak (alla breve) tempoda
gelişir; hatta tema ters füg olarak da
sergilenir. Bach uzmanı Spitta'nın
Bach'ın 1 720'de Hamburg'da çaldığı
Komm Heliger Geist, Herr Gott (Gel
kutsal ruh, ulu Tanrı) adlı Koral Füg'ün
temasını değerlendirdiğini söylediği
bu bölüm tüm eserin kalbidir ve 354
mezür süren uzunluğu ve teknik
güçlüğüyle kendi ünlü Chaconne'unun
değerinde sayılabilir.
3. Bölüm çok ağır (Largo) tempoda,
4/4'1ük ölçüde ve Fa majör tondadır.
Bu anıtsal fügden sonra bir idil gibi
sakin ve dinlendirici havadadır.
Bu çok kısa Large'yu çok neşeli
(AIIegro assai) tempodaki 4. Bölüm
izler. Çok hızlı 1 6'1ık notalarla
ilerleyen, yine küçük duraklarla bu
hızın önlenir gibi olduğu bölüm, sorucevap biçiminde gelişir; sürekli
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devinim (perpetuum mobile)
temposunda bir konçerto finali gibi
parlak sona ulaşır. (Süre I S')
Koddly: I kili

Genellikle Bartok'un gölgesinde kalan,
ancak Haryjanas ( 1 927), Marasszek
Dansları ( 1 930) ve Ga/anta Dansları
( 1 933) gibi orkestra eserleriyle geniş
kitlelerin beğenisini kazanan Macar
besteci, müzikolog ve eğitimci Zoltan
Kodaly, babasının tren istasyonu şefi
olması nedeniyle 1 8 yaşına kadar
ülkenin çeşitli yörelerinde yaşamış,
folklora olan büyük ilgisini Budapeşte
dışında geliştirmişti. Babası keman,
annesi piyano çalan ve şarkı söyleyen,
ilk derslerine piyano ile başlayan,
ilkokulu Galanta'da okuyan Kodaly,
kilise korosunda söylemiş; keman,
viyola ve viyolonsel öğrenmiş, ilk
bestelerini yine bu yaşlarda yazmıştı.
Hatta 1 6 yaşındayken Büyük Orkestra
Uvertürü ve Trio'su okul orkestrasınca
seslendirildi. 1 900 yılında başkente
gelen Kodaly Macar dili ve Almanca
öğreniminden başka Müzik
Akademisi'nde Brahms'ın öğrencisi
Hans Koessler'den aldığı kompozisyon
dersleri yanında müzik eğitimi dalında
da çalıştı. 1 906'da da "Macar Halk
Müziğinde Kıtalar" konulu teziyle
doktora yaptı. 1 905'te ise uzun yıllar
sürecek olan folklor gezilerine
başlamıştı. Bunları sonradan yakın dost
olduğu Bartok ile sürdürdü. 1 906'da
Bartok ile birlikte ilk otantik Macar
halk şarkıları albümünü yayınladı. Aynı
yıl diplema konserindeki Yaz Gecesi
adlı orkestra eseriyle burs kazanarak
Berlin'de kısa bir öğrenime başladı,
ertesi yıl Nisan ayında Paris'e giderek
büyük bir hayranlıkla Debussy'yi
dinledi. Dönüşünde Budapeşte Müzik
Akademisi'ne 25 yaşında profesör
atandı; 1 908'de teori, 1 909'da
kompozisyon dersleri vermeye başladı.
1 7 Mart 1 9 1 O' da da ona ayrılan
konserde eserleri ilk kez halk önünde
seslendirildi: Op.2 No. / ve No.2
Dörtlü/eri, Op.4 Viyolonsel Sonatı ve Op.3
Dokuz Piyano Parçası'nın yorumlarını
Bartok ve Waldbauer-Kerpely
Dörtlüsü gerçekleştirdi.
Bu yıllardan itibaren Kodaly'nin müziği
Macar halk şarkıları ve Debussy'nin
müzik anlayışının etkisinde,

Palestrina'dan Brahms'a uzanan
Avrupa müziği geleneklerinin izlerini
de taşıyarak gelişti. Aynı yılın Ağustos
ayında yetenekli besteci, piyanist, şair
ve çevirmen Emma Sandor ile
evleniyor, ertesi yıl Bartok ile Yeni
Macar Müziği Derneği'ni kuruyordu.
Dernek lehte ve aleyhte çok tepki
uyandırdı; 1 9 1 3'te başlattıkları Macar
Halk Şarkıları Derleme Projesi,
karşıtiarına rağmen sürdü ama 1.
Dünya Savaşı'yla kesintiye uğradı.
Savaşla birlikte Kodaly kendini
yeniden bestelerine verdi. Keman,
viyola ve viyolonseli çok iyi tanıyan,
kendi de çalan Kodaly'nin bu alandaki
ürünleri onun en önemli oda müziği
eserlerini oluşturur.
1 9 1 4' de atonal karakterdeki Op. 7
Keman ve Viyolonsel için Ikilisi de onun,
piyano eşlikli Op.4 Viyolonsel Sonatı ile
1 9 1 S'te yazılan Op.B So/o Viyolonsel
Sonatı arasında bestelenmiştir. Düo
Kodaly'nin zengin melodik buluşlarının,
denge ve orantılarının mükemmel
uyumuyla, basit ama çok etkili
efektlerinin en güzel örneklerinden
biri olarak seçkinleşir. Kodaly'nin halk
müziğinden kaynaklanan, bazen
hayranlık bazen karşı tepki uyandıran
ilkel melodileri ve armonisi, bir
eleştirmen tarafından onun "melodiye
saygı duymayan, eserlerinde
armoniden kaçınan Armoni
Profesörü" şeklinde tanımlanmasına da
neden olmuştur. Ancak Macar besteci
ve eleştirmen Bela Reinitz, Kodaly'ı
"modern, hatta hipermodern
yeteneklerle, olağanüstü bilgiyle Macar
kültürünün önemli bir öncü savaşçısı"
olarak nitelemiş, onun bu eserini çığır
açıcı anlamdaki deneyimlerinin sonucu,
olgunluk çağının kesin başlangıcı,
senfonik eserlerinin yol ayrımı
olduğunu belirtmiştir.
Gerçekten de birbirinden tını ayrılığı
olan bu iki yaylı çalgının -keman ve
viyolonselin- bu özelliği eserde hem
yakınlaştırıcı, hem de uzaklaştırıcı
olarak değerlendirilmiş; benzer
teknikle çalınan bu çalgılarda özellikle
aynı, ya da benzer figür ve cümleler
tınısal değişiklikle işlenmiştir. Böylece
birbiriyle uyumlu pek çok soru, cevap,
benzetim ve tüm bunların teksesli
(unison) kaynaşımının birbiri içinde
eriyişi gerçekleşir. Bu temalar da
Macar halk müziğinin rubato -

gecikmeyle yorum- karakterine yatkın
kullanılır; melodi ve süslemelerde de
pentatonik gam sık sık yer alır.
Modülasyonlar -ton değişimleri- yerine
de çoğunlukla seguenzalar kullanılır;
pasajın daha tiz, ya da pes; ya akorlarla
(armonik sekans), ya da melodiyle
(melodik sekans), ya da büyük
aralıklarla, ton değişmeden (tonal
sekans) tekrarlanmasıyla ele alınır.
Üç bölümlü olan Düo'nun 1 . Bölümü
ciddi, hızlı ama o kadar çabuk
olmayan (AIIegro serioso, non
troppo) tempoda ve sonat formunda,
viyolonselin bir halk ezgisi benzeri Re
tonunda sunduğu temayla başlar.
Keman ise sakin, hafif ve duygusuzca
(non espressivo) yan temayı La
tonunda duyururken, viyolonsel
pizzicato ile eşlik eder. Sonradan da
hemen rollerini değişirler.
2. Bölümde ise ağır (Adagio) tempoda,
sonat formu fantezi tarzında özgürce
değiştirilir. Bölümün ana teması iki
kısıma ayrılır: lik kısmı viyolonsel çok
duygulu (molto espressivo) belirtir;
ikinci kısım ise keman tarafından akıp
giden sekizlik notalarla yine duygu
katmadan (senza espressivo)
gerçekleştirilir. Bu iki kısım da
geliştirirnde (developman) kontrpuanla
birbiri üstüne getirilir. Tekrar (reprise)
ise güçlü varyasyonlada sergilenir.
3. Bölüm görkemli ve geniş tarzda,
ama çok ağıdaşmadan (Maestoso e
largamente, ma non troppo Lento)
tempodaki bir girişle başlar. Çok geniş
tutulmuş bu ağır giriş Kodaly'nin
karakteristik özelliği olan değaçiama
stilindedir. Uzun tutulan notalarla
giren keman melodik çizgisini, nota
değerlerini giderek küçülterek, yani
yavaş yavaş hızlanarak, hem de tizlere
yükselerek sürdürür. Sonunda kadans
biçimi süslemelere ulaşır. Bu giriş
bölmesine bu tarzda egemen olan
keman sonda da ikinci bölümün ana
temasını duyurur. Finalin bu girişten
sonraki ara kısmı üç bölmelidir: Önce
çok hızlı (Presto) tempoda, 2/2'1ük
ölçüde, sekizlik notalarla, sürekli
tekrarlada pentatonik başlayan bir
çocuk şarkısı tema olarak kullanılır.
Sonra biraz daha ağır tempoda, 2/4'1ük
ölçüde monoton bir şarkı teması yer
alır. Son bölme ise çok hızlı (piu
presto) tempoda coşkulu bir Coda'dır.
(Süre 1 7')
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Johann Sebastian Bach ( 1 6 8 5 - 7 750)
Aziz Mata Pasyonu St Ma rr hew Passian (BWV244)
Metin Text by: Christian Friedrich Henrici

1 . Korolar Choi rs "Konımt, ihr Tbihter, helft mir klagen "
2. Resitatif Recitative ''Dajesus diese Rede vollendet hatte"
3. Koral Chorale "Herzliebsterjesu, was hast du verbrochen "
4. Resitatif Recitative "Da versammleten sich die Hohenpriester"
S. Korolar Choirs "ja nit·ht auf da.r Fest''
6. Resitatif Recitative ''Da nunjems war Ztl Bethanien "
7. Koro Choir ' ' \Voz11 dienet dieser Unrat? "
8. Resitatif Recitative ''Da dasjesm merkete"
9. Resitatif Recitative (alto) " Du lieber Heiland Du''
1 O . Arya Aria (alto) "Bt�ss ' a11d Reu "
l l . Resitatif Recitative " Da ging hin der Zwolfen einer"
1 2. Arya Aria (soprano) " 8/ute nttr, du liebes Herz.' "
1 3. Resitatif Recitative "A ber am ersten Tage"
1 4. Koro Choir " \Vo wiLlst du. dass wir dir bereiten ''
1 5. Resitatif Recitative: "Er sprach " - "Gehet hin in die Stad('
Koro Choir ''Herr, bin ich 's? "
1 6. Koral Chorale " !ch bin 's, ich soL/te biis.ren"
1 7. Resitatif Recitative "Er antwortete " - "Der mit der Hand"
1 8. Resitatif Recitative (soprano) " \Viewohl mein Herz in Treinen schwimmt"
1 9. Arya Aria (soprano) "/ch wi/1 dir mein Herze scheııken "

• Ünlü müzisyen Trevor Pinnock,
The English Concert'in yönetmeni,
dünyanın önde gelen orkestralarında
konuk şef ve seçkin bir klavsen solisti
olarak müzikseverlerle sıkı bir bağ
kurdu. lik müzik eğitimini Canterbury
Katedrali'nde korist olduğu sıralarda
alan ve Kraliyet M üzik Koleji'nde
burslu olarak öğrenim gören Pinnock,
1 973'de The English Concert'i kurdu.
Pinnock ve topluluk 1 7. ve 1 8. yüzyıl
müziklerinden yaptıkları kayıtlarla ve
özellikle de olaganüstü başarılı konser
performanslarıyla dünya çapında bir
üne kavuştular. Trevor Pinnock
bugüne kadar Boston, San Francisco
ve Detroit Senfoni Orkestraları, St
Paul ve Los Angeles oda
orkestralarının yanısıra Avrupa'nın en
iyi oda müziği topluluklarıyla
konserler verdi. 1 998'de Haendel'in
Rodelinda'sını Karlshure Operası'nda
ve Monteverdi'nin ll Ritorno d'Uiisse in
Patria eserini Atina'da yönetti. Bu eser
daha sonra Floransa'daki Maggio
M usicale Floransa ve Cremona'da
tekrarlandı. Yaşayan en önemli
klavsen virtüözlerinden biri olan
Pinnock'un solo kayıtları arasında
Scarlatti sonatları, Haendel'in klavsen
süitleri ve Bach'ın Goldberg
Varyasyonları ve bütün Partitaları
bulunmaktadır. Solist olarak Bach'ın
klavsen konçertoları, Haydn'ın Piyano
Konçertosu (kendi yönetimindeki The
English Concert'la) ve Seiji Ozawa
yönetimindeki Boston Senfoni
Orkestrası'yla Poulenc'in Klavsen
Konçertosu'nu kaydetti.
• Trevar Pinnock has

a unique tapport

with audiences the world over as a
direcror of the E nglish Concert, a guest
conducror for many of the world's
leadi ng orchesrras, and as a harpsichord
soloist of i nrernational distinction.
Having received his musical education
as a chorister at Canterbury Cathedral
and a scholar at the Royal College of
Music, Trevor Pinnock formed The
English Concert in 1 97 3 . Since that
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20. Resitatif Recitative " Und da sie den Lobgesang"
2 1 . Koral Chorale "Erkenne mich, mein Hiiter"
22. Resitatif Recitative "Petrus aber antwortete" - " Wenrı sie auch aile sich "
23. Koral Chorale "!ch will hier bei dir stehen"
24. Resitatif Recitative "Da kam}esus mit ihnen"
2S. Resitatif Tenor ve Koro Recitative Tenor and Choir "O Schmerz! "
26. Tenor Arya ve Koro Aria Tenor and Choir "!ch will bei meinemjesu wachen "
27. Resitatif Resitarive " Und ging hin ein wenig" - "Mein Vater''
28. Resitatif (bas) Recitative (bass) "Der Hei/andfallt"
29. Bas Arya Aria Bass "Gerne witl ich mirh bequemen "
30. Resitatif Recitative: " Und er kam zu seinen}iingern " - "Kiirmet ihr derın nicht"
3 1 . Koral Chorale "Was mein Gott witl, das g'scheh atlzeit"
32. Resitatif Recitative "Und er kam tmdfand sie" - "Ach! so/lt ihr"
33. Düet (soprano ve alto) Duet (soprano and alro) "Si isı meirı}esus"
Koro Choir "Lasst ihn, haltet"
34. Resitatif Recitative " Und siehe, einer am denen" - "Stecke dein Schwert"
3S. Koral Chorale "Mensch, bewein deirı Siinde gross"
Ara lntermission
36. Alto Arya Aria Alro "Ach! Nun isı meinjesus hirı!"
Koro Choir " Wo ist derın dein Freurıd hingegangen"
37. Resitatif Recitative "Die aber}esum gegriffen hatten"
38. Koral Chorale "M ir hat die Welt triiglich gericht't"
39. Resitatif Recitative "Und wiewohl viel falsche Zeugen "
40. Resitatif Recitative (tenor) "Mein }esus schweigt"
4 1 . Tenor Arya Aria Tenor "Geduld, geduld"
42. Resitatif Recitative "Und der Hohepriester antwortete"
43. Resitatif Recitative "Da speieten sie aus" - Koro Choir " Weissage uns, Christe"
44. Koral Chorale " Wer hat dich so geschlagen "
4S. Resitatif Recitative "Petrtts aber sass draussen im Palast''
Koro Choir " Wahrlich, dtt bist auch einer von denen"
46. Resitatif Recitative "Da hub er an"
47. Alto Arya Aria Alto "Erbarme dich, mein Gott"
48. Koral Choral "Bin ich gleich von dir gewicherı"
49. Resitatif Recitative "Des Morgem aber hielten aile "
Koro Choir "Was gehet ıms das an ? "
SO. Resitatif Recitative " Und er warf die Silberlinge"
S 1 . Bas Arya Aria Bass "Gebt mir meinen}esmn wieder! "
S2. Resitatif Recitative "Sie hielten aber einen Rat"
S3. Koral Chorale "Befiehl du deine Wege"
S4. Resitatif Recitative "Auf das Fest aber hane der Landpfleger"'
SS. Koral Choral " Wie wmıderbarlich isı doch diese Strafe!"
S6. Resitatif Recitative "Der Landpfleger sagte"
S7. Resitatif Recitative (soprano) "Er hat ıms alien wohlgetan "
S8. Soprano Arya Aria Soprano " A m Liebe will mein Heiland sterberı"
S9. Resitatif Recitative "Sie schrieen aber noch mehr"
60. Resitatif Recitative (alto) "Erbarm es Gott!"
6 1 . Alto Arya Aria Alro "Kb'nnen Trdnen meiner Wangen niı·hıs erlangen"
62. Resitatif Recitative "Da nahmen die Kriegsknechte"
63. Koral Chorale "O Hcmpt votl Blut und Wunden"
64. Resitatif Recitative "Und da sie ihn verspottet hatter !''
6S. Resitatif Recitative (bas bass) "Ja frelich will in ıms das Fleisch und Blut"
66. Bas Arya Aria Bass "Komm, siisses Kreuz "
67. Resitatif Recitative " Und da sie an die Stdtte kcmıen''
68. Resitatif Recitative "Desgleichen schmaheten "
69. Resitatif Recitative (alto) "Ach Golgatha, unselges Golgatha! "
70. Alto Arya v e Koro Aria A lr o and Choir "Sehet, je.rus hat die Hand"
7 1 . Resitatif Recitative "Und von der sechsten Stımde"
72. Koral Choral " Werın ich einmal sotl sı·heiderı"
73. Resitatif Recitarive " Und siehe da, der Vorhang"
74. Resitatif Recitative (bas bass) "Am A berıd, da es kiihle war"
7S. Bas Arya Aria Bass "Mache dich, mein Herze, rein "
76. Resitatif Recitative "Und}oseph nahm den Leib"
77. Resitatif ve Koro Recitative and Choir "Nun isı der Herr Zltr Ruh gebracht"
78. Koro Choir " Wir setzen ıms mit Trdrıen nieder"
ll

Bu konser "Britain-Turkey 2000" etkinlikleri kapsamında ger[eklepirilmijtir.
This concert has beerı realised within theframework of "Britain-Turkey 2000".

time the group has been adm i red for i ts
many recordings of 1 7 th and 1 8th
Century music, but most importantly
has earned an international following
for the exceptional quality and the
irresisrible enthusiasm of their concert
performances. The international
orchestras with whom Trevor Pinnock
has appeared recently include the
Bosron, San Francisco and Detroit
Symphony Orchestras, the St Paul and
Los Angeles Chamber orchestras, as well
as many of Europe's leading orchestras.
His opera engagements in 1 998
included Handel's Rodefinda with
Karlsruhe Opera and a new production
of Monteverdi 's ll Ritomo d' U !isse in
Patria in Athens. This Luca Ronconi

production has been revived for the
Maggio Musicale Festival in Florence
and in Cremona. Firmly established as
one of the world's leadi ng harpsichord
virtuos i , Trevor Pi nnock's solo
recordi ngs include Scarlani sonatas,
Handel's harpsichord suites and Bach's
Goldberg Ve�riations and complete

Parti tas. As a soloist his recordings
i ncl ude the Bach harpsichord concerri,
the Haydn Piano Concerto direcring The
English Concert and the Poulenc
Harpsichord Concerto with Seij i Ozawa
and the Boston Symphony Orchestra.

HOWARD CROOK

Amerikalı lirik tenor Howard
Crook lllinois Üniversitesi'nde Master
derecesini aldı. Bir süre tiyatro
alanında çalışmalar yaptıktan sonra
tekrar opera çalışmalarına başladı.
Paris, New York, Madrid,
Amsterdam, Montpellier ve Lyon'daki
•
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Ctimence de Titm (Gluck), the rirle role i n
Orfeo (Monteverdi), i n houses !ike the
Paris Opera, New York, Madrid,
Amsterdam, Montpellier and Lyon. The
tenor developped a profound interest in
French music from the l 8th century
which resulred in his performance of the
principal roles in Amadis, A tys, Alceste,
Armide, Les Fetes d'Hibi, Les lndes
Galantes, Orphie et Hyppolyte and A ricie by
Rameau. In the field of vocal symphonic
music, he has made several concert tours
with Philippe Herreweghe, and has
performed Berlioz's Les Nuits d'Eti with
Sir John Elior Gardiner, Handel's

operalarda Saraydan K1z Kaç�rma'da
Belmonte'nin yanısıra, Pelleas et
Me/isande, Tarare (Salieri), La C/emence
de Titus (Giuck) ve Orfeo'da
(Monteverdi) başrolleri canlandırdı.
Özellikle 1 8. yüzyıl Fransız müzigine
derin bir ilgi duyan Crook bu alanda,
Amadis, Atys, A/ceste, Armide, Les Fetes
d'Hebe, Les lndes Galantes ve
Rameau'nun Orphee et Hyppolyte'inden
roller canlandırdı. Senfonik vokal
müzik alanında Philippe Herreweghe
ile konser turneleri, Berlioz'un Les
Nuits d'Ete (Sir John Eliot Gardiner),
Haendel'in Mesih (Trevor Pinnock) ve
Purcell'in The Fairy Queen'inde ( Roger
Norrington) rol aldı. Sanatçı ayrıca
Bach'ın dini müzikleri için aranılan bir
sanatçı olarak da ün yaptı. Howard
Crook bugüne kadar Scylla and
G/aucus (Leclair), John Eliot Gardiner
yönetiminde Les Nuits d'Ete (Berlioz),
Philippe Herreweghe'nin yönetiminde
J.S. Bach'ın vokal eserleri ve Lully'nin
Armide'sinin (Renaud) kayıtlarında yer
aldı. Trevor Pinnock yönetimindeki
English Concert'le Ispanya. Britanya
ve Japonya'da turnelere katıldı. Sanatçı
ayrıca Rouen ve Rennes operaları,
Vantaa ve Tokyo festivali eri, Paris ve
Sydney konservatuvarları ile Notre
Dame ve Versailles korolarında
Master kursları vermektedir.
• Afrer finishing his Master of Music
degree from the U niversiry of Illinois ,

The American lyric renor Howard Crook
worked for some years in the rhearre
world before returning ro concerr and
opera. In the field of opera Howard
Crook sings roles !ike Belmonte in Die

Entflihmng aliS dem Serail, the rirle role in
Pellias et Milisande, Tarare (Salieri), La

Messiah with Trevor Pinnock, and
Purcell's The Fairy Queen with Roger
Norrington. Moreover, Howard Crook is
very much in demand to perform the
sacred works by Bach. Howard Crook
has produced many record ings, such as

Scylla and Glaucus, (Leclair) and Les Nuits
d'Eti (Berlioz) w ith John Eli ot Gardiner,
and A rmide ( Renaud) by Lully, as well as

anlaşmalarını Düsseldorf ve
Duisburg'da Alman Oper am Rhein
ile yapan sanatçı, ardından Kopenhag
Kraliyet Tiyatrosu, Salzburg
Landestheater, Karlsruhe Devlet
Tiyatrosu, Potsdam Hans-Otto
Tiyatrosu ve Komisch Oper
Berlin'deki gösterilerde yer aldı.
Komische Oper Berlin'in sürekli
sanatçılarından biri olan Nolte'nin
canlandırdıgı roller arasında
Schaunard (La Boheme), Prens
Yeletzki (Maça K1z1), Don Fernando
(Fide/io), Ping (Turandot), Harlequin
(Ariadne)'in yanısıra Haendel'in
Saufunda başrol ve Harry Kupfer'in
yeni Sihirli Flüt prodüksiyonundaki
Papageno bulunmaktadır. Sanatçı
1 998'de Haendel'in Ezio'sunda Varo
rolüyle Opernwelt dergisi tarafından
Yılın Yükselen Sanatçısı ödülünü aldı.
Sanatçı diger etkinliklerinin yanısıra
radyo programiarına katıldı ve CD
kayıtları gerçekleştirdi.

all of the major vocal works ofJ .S. Bach
with with Philippe Herreweghe. Recenr

• After studying marhemarics,

and future engagemenrs i nclude tours
with the English Concert with Trevar

teaching, and viola in Cologne,
Raimund Nolre embarked on a career

Pinnock to Spain, the UK and Japan.

as a viola player with the celebrated

Furthermore he gives master dasses at

ensemble, the Musica Antiqua Köln .

the Opera Houses of Rouen and Rennes,

However the success o f h i s vocal studies

the Festivals ofVantaa and Tokyo, the

under Professor Joseph Metternich

conservatoires of Paris and Sydney and

persuaded him to develop a singing

the Choirs of Versailles and the Notre

career which he has subsequenrly

Dame.

pursued to m uch acclaim . A busy

RAIMUND NOL TE

across Europe and furrher afield to

concert schedule has taken the baritone

Raimund Nolte, matematik,
egitmenlik ve viyola egitimi aldıgı
Köln'de, tanınmış barak topluluk
Musica Antiqua Köln'de viyola çalarak
kariyerine başladı. Profesör Joseph
Metternich ile yaptıgı çalışmalar
sonucunda kariyerini vokal çalışmalar
yaparak sürdürmeye karar verdi ve
büyük bir başarı yakaladı. Raimunde
Nolte yogun programı kapsamında
Avrupa, ABD ve lsrail'de verdigi
konserlerin yanısıra, belli başlı
festivallerde Nikolaus Harnoncourt,
Paul McCreesh, Trevar Pinnock ve
Reinhard Goebel gibi ünlü şefierin
yönetiminde konserler veriyor.
Nolte, 1 994'de lnnsbruck'da ilk opera
gösterisinde yer almasıyla birlikte
opera sahnelerinin degişmez
sanatçılarından biri oldu. lik
•

Israel and the USA. He has appeared at
many important music festivals under
the directian of N ikolaus Harnoncourt,
Paul McCreesh, Trevar Pinnock and
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Reinhard Goebel. Since his stage debut
i n 1 994, Nolte has become a fırın
fıxrure on Europe's lead i ng opera
stages. H i s fırst operatic engagemenrs
at the German Oper am Rhein i n
Dusseldorf and Duisburg, led ro
appearances at the Royal Copenhagen
Thearre, the Landesrhearer in Salzburg,

keşfetmek ve geliştirmek için yola
koyulduk. Enstrümanlar yavaş yavaş
sırlarını ortaya döktüler ve müziğe
yeni bir ışık tuttular." The English
Concert'in kaydettiği 70'in üzerindeki
albüm, aralarında G ramophone ve
Grand Prix du Disc'in de bulunduğu
birçok önemli ödül kazandı.

the Karlsruhe State Theatre, the HansOtto-Thearre in Potsdam and the

• Founded by Trevar Pi nnock in

Komische Oper Berlin. One of the

1 97 3 , the orchestra has for many years

Komische Oper Berlin's residem

been regarded as Britain's leadi ng

company singers, Nolte's roles have

period i nstrumem ensemble and has

i ncluded Schaunard (La Boheme) , Prince

established a world-wide cepuration for

Yeletzki (Queen ofSpades) , Don

the expressive vitality and rechnical

Fernando (Fide!io), Ping (Turandot)

q uality of i ts music-making. The

Harleguin (Ariadne), the lead i n

ensemble has roured many times i n

Handel's Saul as well as Papageno i n

Europe and the Far East. I n addition

Harry Kupfer's new producrion of The

i ts concert repertoire, it has recently

ro

Magic F!ute. In 1 998, he was naminared

presemed a new production of

Up-and-comi ng Singer of the Year by

Monreverd i 's opera Il Ritorno d' U/isse in

the magazi ne Opernwelt for his

Patria in Athens, which has been

characrerisarion of Varo i n Handel's

revived in Florence and Cremona.

Ezio. And ro complere his wide range of

Trevar Pinnock has wrirren abour che

activities Nolre has a large catalogue of

period i nstrumenrs they play: "I am

radio broadcasrs and CD recordings ro

often asked 'What made The Engl ish

his name.

Concert decide ro play on period

aletleriyle ilk performansının kaydı,
çok sattı ve 1 989 BRIT Ödülü'nü
kazandı. O günden bu yana yayınlanan
Haendel'in Belshazzar, Purcell'in King
Arthur ve Haydn'ın Theresienmesse
kayıtları büyük beğeni topladı.
Topluluk 1 992'de Haendel'in
Mesih'inin 250. yıldönümünün kutlama
etkinliklerinde Fransa, Almanya ve
Avusturya turnesi gerçekleştirdi. The
English Concert halen / 8. yüzyı/m
Önem/i Dini Müzikleri projesini
yürütüyor. 1 996'da Haendel'in
Mesih'iyle başlayan proje, 1 997'de JS
Bach Si Minör Mes, 1 998'de Bach'ın
Johannes Pasyonu ve 1 999'da Mozart'ın
Requiem'iyle devam etti. 2000 yılında
Koro ve Orkestra Bach'ın Aziz Moto
Pasyanu'nu Türkiye'nin yanısıra
Ispanya, ltalya, Fransa, Avusturya,
Almanya, Yunanistan'da ve Japonya'da
yorumlayacak. Bach'ın 250. ölüm yılı
28 Haziran 2000'de BBC
Promenade'da verilecek bir konserle
anılacak.
• The Choir of che English Concert,

instrumenrs)' The answer is simple -

formed in I 983 for the fı rsr

T H E ENG LISH CON CERT

we wanred ro use the most suirable

performance this century of Rameau's

rools for the job. These i nsrrumenrs

Acante et Cephise, and has roured widely

1 973'te T revor Pinnock tarafından
kurulan The English Concert, uzun
yıllardır Ingiltere'nin önde gelen eski
dönem müzik topluluklarından biri
olarak tanındı; canlı müzikal ifadesi ve
kaliteli müzik yorumuyla dünya
çapında haklı bir üne kavuştu. Avrupa
ve Uzakdoğu'da sık sık turnelere
çıkan ve konserler veren topluluk,
konser repertuvarının yanısıra
Monteverdi'nin ll Ritorno d'U/isse in
Patrio operasını Atina'da sahneledi ve
aynı operayı Floransa ve Cremona'da
tekrarladı. Trevor Pinnock topluluğun
dönem enstrümanlarını kullanması
konusunda şunları yazıyor: "Sık sık
kendime sorarım, The English
Concert'in eski dönem müzik
enstrümanları çalması kararının
alınmasında etkili olan faktörler
neydi?' Yanıt çok basit, 'Işimiz için en
uygun araçları kullanmak istedik. Bu
enstrümanlar Bach için yeterince
iyiydi, bizim için de iyi ve yeterli
olmalıydı. Eski enstrümaniarın
kendilerine has ses renklerini ve ifade
zenginliklerini ortaya çıkarmak
amacıyla kaybolmuş teknikleri tekrar

were good enough for Bach - surely

in Europe w ith che orchesrra. Togerher

they must be good enough for us.

c

Togerher we ser out ro rediseover and
develop lost playing rechniques in

winning record ings, including Haydn's
Ne/son Mass and Stabat Mater. They

order ro reveal the special colours and

gave the Salzburg Fesrival's fırsr ever

expressive qualiries of the period

period-insrrumenr performance of

•

hey have made a number of award-

i nsrrumenrs, and gradually they

Handel's Messiah and their recording of

revealed rheir secrers, shedding new

the work quickly became DGG's best-

l ight on the music." The English

selii ng CD, and won a ı 989 BRIT

Concert has made 70 recordings, many

Award. Since rhen, Handel's Be!shazzar,

of which have won major prizes

Purcell's King A rthur and Haydn's
Theresienmesse have been released ro
critica! acclaim. In ı 992 the Choir and

i ncluding i nternational Gramophone
Awards and the Grand Prix du Disc.

the Ürehescra marked the 250th

T H E E N G LISH CONCERT
KOROSU C H O I R
The English Concert Korosu
1 983'de Rameau'nun Acante ve Cephise
eserinin 20. yüzyıldaki ilk
seslendirilmesi amacıyla kuruldu ve
ardından Avrupa'da orkestralarla geniş
turnelere çıktı. Koro ve orkestranın
yaptığı, aralarında Haydn'ın Ne/son Mes
ve Stabat Mater'inin bulunduğu kayıtlar
birçok ödül kazandı. Salzburg
Festivali'nde Haendel'in Mesih
Oratoryosu'nun eski dönem müzik
•

anniversary of the fırst performance of
Handel's Messiab with highly
successful tours in France, Germany
and Ausrria. The English Concert is
currently engaged in a major concert
project enritled Gı·eat Re!igious Works of
the 1 8th Century. This was launched
wir h the ı 996 perforınances of
Handel's Messlah and continued in
ı 997 wirh JS Bach's Mass irı B rrıinor. In
ı 998 this project presenred Bach's
St. john's Passion and in 1 999 performed
Mozart's Requiem. In 2000 the Choir
and the Ürehescra are underraking
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major rours with Bach's St Matthew
Passion

at many concerts i n Spain, l taly,

France, Austria, Germany, Greece,
Turkey and Japan. The 2 50th
anniversary of JS Bach's death wil l be
marked with a BBC Promenade
Concert on 28 July 2000.

Bach: Aziz Mata Pasyonu

Bach'ın 1 729'da Leipzig'de bestelediği
sanılan, metni Christian Friedrich
Henrici'ye ait Moto Posyonu adlı ünlü
eserinin tamamının üç saat kadar
sürmesi nedeniyle, eser genellikle iki
ayrı günde seslendirilir. Tek dinleyişte
aniaşılamayacak kadar yüce olan
Pasyon, ilk seslendirilişinde başarı
kazanamamıştı. 1 740'daki
tekrarlanışında yapılan değişikliklerle
daha çok beğenildL Daha sonra uzun
yıllar unutulan ve kaybolan notaları
Mendelssohn tarafından bulunarak
1 829'da Berlin'de yorumlandı ve
müzik dünyasına tekrar kazandırıldı.
Ertesi yıl da, 1 830'da -yazıldıktan bir
asır sonra- Berlin'de Schlesinger
tarafından ilk kez yayınlandı.
Büyük etki ve heyecan yaratan eserin
tekrar yorumundaki Jesu ( lsa) rolünü
canlandıran tenor Eduard Devrient o
günkü seslendirilişi şöyle anlatmış:
"Eserin kalbini oluşturan
Protestanlığın çeşitli kişilerinin değişik
seslerle caniandıniışı hepimizi
şaşkınlığa düşürdü: Çünkü dini
müzikteki o zamanki geleneksel
uyugulama çoktan beri unutulmuştu.
Böylece yaratılan dramatik hava,
koroların olağanüstü kudreti ve
herşeyden önce de lsa'nın
karakterinin çok ustaca yansıtılması
her provada heyecanımızı ve bu
müziğin yüceliğine olan hayranlığımızı
arttırıyordu." Bir müzik eleştirmeni de
şöyle diyordu: " Reformları resimde
yetersiz, mimaride kısır olan
Protestan Sanatı müzikte kendine has
dili bulmuştur ve Aziz Mata Pasyonu
bu sanatın son kelimesidir." Bach'ın
ikinci eşi Anna Magdelena Bach ise
Pasyon konusunda şunları söylemiş:
"Bu müzik doğrudan ruhtan doğdu; o
ruh, yaşamının son yıllarında
Sebastian'ı ezen bunca acıya rağmen
onun tek sığınağıydı. Onu ve eserlerini
daha iyi tanıdıkça bunun böyle
olduğuna tüm kalbimle inanıyorum."

Önceleri Ortaçağ geleneğine göre
monofon (teksesli) partiyle söylenen
pasyonlar, 1 5. yüzyılda çeşitli formlar
kazanmış; bazılarında metin ve
şarkılar polifon (çoksesli)
yorumlanmış; bazıları monodik
(resitatif benzeri) pasajlarla öykülerin
anlatıldığı şekilde, halkı temsil eden
topluluğun çoksesliliğiyle
desteklenmiştir. Genellikle Latince
olan metin, Protestan kilisesinde her
ülkenin kendi diline çevrilmiş,
1 669'dan sonra Leipzig'de gelenek
olarak pasyonda eski Gregoryen
şarkıları resitatif olarak (choraliter)
anlatılarak biri Paskalya'dan önceki
Kutsal Pazar Matthaus (Mata), diğeri
Paskalya'dan önceki Kutsal Cuma
Johannes (Yahya) Pasyon'ları
yorumlanmıştır.
1 7 1 ?'de ise polifonik stilde
(fıguraliter) pasyonlar kabul edilmiş,
1 724'den sonra -Bach'ın
Thomas Kilisesi'ne 1 723'de Kantor
(şarkıcıların başı) tayin edildiğinin
ertesi yılı- Leipzig'in hem St.
Nikolaus, hem de St. Thomas
Kiliseleri'nde değişkenlikle polifonik
pasyonlar seslendirilmiştir. Pasyonlar
akşam saatlerinde (Vesper vakti),
birinci bölümü duadan önce, ikinci
bölümü duadan sonra söylenir ve
böylece dua dört-beş saat sürerdi.
Bach da bu görevi süresince 26
pasyon yönetti; bunlardan ikisi
Telemann, biri Keiser, biri Graun ve
biri de Haendel'indi. Bu arada Bach
kendi pasyanlarından Aziz Moto'nın
yanısıra, johonnes Posyonu'nu dört kez
yönetmişti.
Uzun süre Aziz Moto Posyonu'nu ilk
kez I S Nisan 1 729'da seslendirildiğine

inanılmış; Mendelssohn da -öyküye
göre notalarını bir kasap dükkanında
bulduğu eseri- öğretmeni Karl
Friedrich Zelter'in ( 1 758- 1 832) yıllar
süren çabası ve yardımıyla Berlin'de
tam 1 00 yıl sonra aynı gün
yorumlanmasını sağlamıştı. Ancak
sonraki araştırmalar eserin ilk kez 1 1
Nisan 1 727'de seslendirildiğini
göstermiş, sonraki yorumların
30 Mart 1 736'da ve 1 740'da olduğu
saptanmıştır. Günümüzde kullanılan
versiyon da 1 736'dan kalandır.
Bach bu eserini yazarken çeşitli stiller
içinde bir opera tarzında, özel metin
yazılmış Pasyon Oratoryo stilini
tercih etti. 1 720'den beri Leipzig'de
oturan ve takma adı Picander olan
yakın dostu, şair Christian Friedrich
Henrici'nin ( 1 700-64) metnin i
değerlendirdi. Picander 1 725'de
yayınladığı "Erbauliche Gedanken auf
den Grünen Donnerstag und
Karfreitag über den Leidenden Jesum
in einem Oratorio entworfen" adlı
eserinden Bach'ın arzusuna göre
metni düzenledi. Bach zaten daha
önce de bu eserden metinleri
kantatlarında kullanmıştı. Bu kez
Picander'in metni bir karışım şeklinde
lncil'den alıntılardan, madrigal
sözlerinden oluşmaktaydı. lncil'in
1. Bölümü'nün Evangelium'undan
(Yeni Ahit'in dört elçisi Mata, Markus,
Luka ve Yahya'dan) Mata'nın
(Matthaus'un) XXVI. kısmının l 56'sına ve ll. Bölüm'ün XXVI.
kısmının 57-75 ve XXVII. kısmının 1 66 vers'leri alınmıştı. Böylece 28
parça: 1 2 solo arya, 1 O arioso, koro
eşlikli i ki arya, koro eşlikli bir düet ve
üç koro parçasının metni
Picander'indir.
Picander burada özellikle "l nananlar"
ile Kudüs'e Uerusalem'e) yerleşimi
simgeleyen "Sion'un Kızları"nın
diyaloğunu vurgular. Bach da bu i ki
grubu eserde iki ayrı koro ile temsil
ederek bu anlayışı destekler. Ancak
mali güçlüklerden her zaman şikayetçi
olan kilise için iki koro gerçek
kışkırtıcılıktır . . . Kendi müzik
kalitesinden ödün vermeyen Bach çok
kez kent meclisine başvurmuş,
kadronun yetersizliğini belirtmiş ve iki
orkestra gerektiğini anlatmıştır. Zaten
o sırada Venedik'in ünlü San
Marea'sunda karşılıklı iki org yanında,
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iki koro için yer ayrılması ile bu dua
cevap i kili sistemi yıllardan beri
uygulanmaktaydı. Bach değil ltalya'ya,
Almanya'nın güneyine bile gitmemiş
olmasına karşın tüm bu
uygulamalardan, bestelerden olanaklar içinde- haberdardı. Sonunda
Bach'ın akustik uyarılarıyla zaten iki
orgu olan St. Thomas Kilisesi'ne, iki
yan nefın sonuna da i ki orkestra
yerleştirilerek çözüm bulundu.
Günümüzde çoğunlukla birlikte
oturan bu gruplar dinleyicileri Bach'in
öngördüğü gibi etkileyememektedir.
Pasyon'un iki korosu ve i ki orkestrası
şu ses ve çalgıları gerektirir: Soprano,
alto, tenor ve bas seslerden oluşan iki
koro; birinci koroda, ek olarak yer
alan çocuk korosu yerine bazan
sopranolardan oluşan (soprano
ripieno) bir koro kullanılır. Her iki
koroda da soprano, alto tenor ve
bastan oluşan solistler yer alır. Ancak
Bach'ın döneminde kadınlara kilisede
söyleme izni verilmediğinden soprano
ve alto sesler çocuk korosunca
üstleniliyordu. Günümüzde ise, eserin
birinci bölümünde giriş ve fınal
korolarındaki çocuk sesleri soprano
ripieno olarak uygulanır. Her i ki
orkestradaki çalgılar şöyledir: Birinci
ve ikinci çapraz flütler (traversolar);
birinci ve ikinci flütler (blokflütler);
birinci ve i kinci obualar; birinci ve
ikinci obua d'amore'ler; birinci ve
ikinci obua da caccia'lar (av obuası);
birinci ve ikinci kemanlar; viyolalar;
viola da gamba; sürekli bas (continue)
olarak iki org, obualar melodiyi
çalarken kullanılan fagotlar, viyolonsel
ve kontrbaslar. Eserde metal üfleme
ve vurma çalgılar kullanılmamıştır.
Pasyon'da ayrıca önemli partileri olan
lsa bas, lncil Vaizi (Evangelist) tenor
sesle canlandırılır. Judas, Petrus,
Pilatus, birinci ve ikinci şahit (Testis),
yüksek rahip, Pilatus'un eşi gibi solo
partileri yine solistler üstlenir.
Olayları Evangelist bir recitativo
secco (basit resitatif) ile yalnızca
continue eşliğinde kısa ve veciz
anlatır. Konu kutsal ülke olunca
resitatifle arya arası olan arioso
kullanılırken iki keman, bir viyola ve
continue eşliği lsa'yı nurlu bir hale
gibi sarar; diğer resitatiflerde ise
yalnızca continue eşliği vardır. Biri
inananları, diğeri geniş kitleleri

canlandıran i ki koro, ya koro resitatifı
şeklinde, ya da motetlerde ve
füglerde olduğu gibi çoksesli tarzda
I S koral ile önemli olayların,
hıristiyanların heyecanını vurgular.
I kisi arioso şeklindeki 1 4 aryanın üçü
soprano, beşi alto, ikisi tenor, dördü
de bas içindir. Pasyon iki büyük
bölüme ayrılmıştır. ilk bölümde,
Zeytin Dağı eteklerinde Kudüs
yakınlarındaki Gethemani
bahçelerinde lsa'nın dua ettiği ve
yakalandığı yerdeki olaylar anlatılır.
I ki nci bölümde ise onun hüküm giyişi,
çarmıha gerilişi, ölümü, deprem ve
defın töreni canlandırılır.
Bach'ın, Pasyon'u bestelemeye
başladığı 1 728 sonbaharında eski
patronu ve dostu Köthen Prensi
Leopold'un 1 9 Kasım 1 728 günü
öldüğünü öğrendiği ve törende
çalınacak müzik siparişini ancak üç ay
sonra aldığı anlatılır. Hemen çalışmaya
başlayan Bach, Pasyon'daki müzik ile
Picander'den kaleme almasını istediği
metinle Matem Müziği'ni hazırladı.
Matem Müziği'nin (Kiagt, Kinder, klagt
es aller Welt - Yakının çocuklar, tüm
dünya yakınıyor. BWV244a)
l l parçasından dokuzunu Pasyon'dan
aldı: En güzel bölümlerde soprano
aryası "lch will dir mein Herze
Schenken", alto aryası "Erbarme
dich" ve eserin fınal korosu "Wir
setzen uns mit Tranen" gibi parçaları
başka metinle kullandı. Pasyon'u
yazarken de Johannes Pasyonu'nda
giriş korosu olarak düşündüğü ünlü
"O Mensch bewein' dein' Sünde
gross" korosunu Aziz Mata
Pasyonu'nun birinci bölüm finalinde
değerlendirdi. Günümüze ulaşmayan,
kaybolan Matem Müziği'nin el yazması
1 8 1 8'e kadar Bach biyografısi yazarı
J. N ikolaus Forkel'in arşivindeydi.
I .Bölüm'de olaylar Zeytin Dağı
yakınındaki Gethsemani bahçelerinde
başlar. Bach önemli anları sanki bir
sahne eseri gibi notaların üzerinde de
belirtmiştir. Önce giriş korosu
duyulur: Aziz Mata Pasyonu insani bir
kederi, matemi en iyi yansıtan Mi
niinör tonalitede, 1 2/8'1ik ölçüde, her
i ki koro ve orkestra ile, soprano
ripienoların da Cantus firmus (sabit
şarkı) olarak kullanımıyla, önce kısa
bir orkestra girişiyle başlar.
1 7. mezürde korolar girer: Sion'un

Kızları (Tochter Zion) Korosu'nun
başlattığı "Gelin siz kızlar, acımızı
paylaşın! Bakın" sözlerini Inananlar
(Giaubigen) Korosu soruyla cevaplar:
"Kime?" Bu şekilde karşılıklı soru
cevapla müzik gelişir. Buradaki
Sion'un Kızları belirli bir grubu değil,
insani ruhu temsil ederek "Ne
zaman?", "Nasıl?" gibi sorularla
heyecanını yansıtır . . . Karşılıklı
konuşmada lsa'nın çarmıha gerildiği
belirtilir. Evangelist ve lsa'nın
sözlerinden sonra da ilk lirik koral
"Herzliebster Jesu, was hast du
verbrochen - Çok sevgili lsa kabahat
mi işledin?" diye başlayarak
dramatikleşir. Bunu da altonun
resitatifınden (Du Lieber Heiland du Sen sevgili kurtarıcı, sen" sonra ilk
arya, "Buss und Reu" (Nedamet ve
pişmanlık) sözleriyle başlayan, Fa
diyez minör tonda, 3/8'1ik ölçüde sanki gözyaşı damlalarını canlandırır
gibi- alto aryası izler.
Gethsemani'de, yüksek rahipler ve
yaşlılar lsa'nın ölümüne karar
verdikten ve Juda'nın ihanetini
belirten Evangelist'in haberinden
sonra, sapranonun "Biute nur, du
Liebes Herz - Sen sevgili yürek, aksın
kanın" sözleriyle başlayan ünlü aryası,
Si minör tonda, 4/4'1ük ölçüde,
kemanlar ve flütlerin iç çekermiş gibi
motifın sürekli tekrarı eşliğinde
gerçekleşir. Akşam Yemeği kısmında
kısa koral Fa minör tonda, 4/4'1ük
ölçüde korolar ve orkestraların
katılımıyla "lch bin's, ich sollte büsen
- Benim, pişman olmalıydım"
sözleriyle başlar ve Evangelist ile
lsa'nın ariososunu takip eden
sapranonun resitatiflerinden sonra
olağanüstü güzellikteki soprano aryası
"lch will dir mein Herze Schenken Sana yüreğimi hediye etmek
istiyorum" diye Tanrı'ya seslenen
6/8'1ik ölçüde, Sol majör tondaki
neşeli ve parlak arya izler. lsa'nın
insanlara kanını ve canını hediye
etmesine karşılık, insanlar ona kendi
kalplerini, hem de neşeyle sunmak
istemektedir ve bu arya da neşeyle
söylenmelidir.
Zeytin Dağı başlıklı kısımdaki en
önemli aryalardan biri de, iki koro
eşliğinde tenorun söylediği "lch will
bei meinem Jesu wachen - lsa'mın
yanında uyanacağım" sözleriyle başlar;
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obuanın motifi tatlı şekilde
duyurmasından sonra 4/4'1ük ölçüde,
Sol minör tonda, ağırca (Andante)
tempoda, ama akıcı tarzda süren,
koloratur süslemelerle işlenen müziği,
ikinci koro "So schlafen unsere
sünden ein - Böylece günahlarımız
uykuya dalıyor" çağrısıyla hafif ve
sürekli keser . . . Bach bu aryayı Prens
Leopold'un Matem Müziği için "Geh,
Leopold zu deiner Ruhe - Huzuruna
kavuş Leopold" sözleriyle işlemiştir.
lsa'nın Yakalanışı kısmını Bach, 4/4'1ük
ölçüde, Mi minör tonda hafif bir
orkestra girişini izleyen, önce
soprano, sonra altonun katılımıyla
"So ist mein Jesu nun gefangen - Işte
benim lsa'm şimdi esir düştü"
sözleriyle başlayan düetle anlatır.
Sakin ve üzüntülü süren arya, ikinci
koronun güçlü, ani ve sert "Uisst ihn,
haltet, bindet nicht - Bırak onu,
durun, bağlamayın" protestolarıyla
vu rgulanır. Müziğe sonra diğer sesler
de katılır. lsa'nın esir alınmasını koro
çok etkili ve canlı (vivace) tempoda,
3/S'Iik ölçüde başlayan, birinci gibi
çok kısa süren çağrıyla karşı çıkar:
Gökyüzüne seslenerek şimşek ve
gökgürültülerini hainlerin üzerine
yağdırmasını ister: "Sind Blitze, sind
Donner in Wolken verschwunden Şimşekler, gökgürültüleri bulutların
içine mi kaçtı?"; "Ateş dolu dibini aç
ey Cehennem! Ez, mahvet, yut,
parçala -ani bir öfkeyle- bu sahte
hainleri, katil kanlıları . . . "
Pasyon'un 1 . Bölümü 4/4'1ük ölçüde,
Mi majör tonda başlayan ünlü koral
"O Mensch, bewein' dein Sünde gross
- Ey insan, gözyaşların la günahlarını
akıt" ile sona erer. Bir fantezi
tarzında usta süslemelerle işlenen bu
sade yapıdaki koralde, iki koro
yumuşak sesle orkestraya büyük bir
uyum sağlar. Bach bu bölümü aslında
Johannes Pasyonu için bestelemiş,
sonra Aziz Mata Pasyonu için Mi
majöre aktarmış (transpoze etmiş) ve
daha parlak bir tınıya ulaştırmıştır.
Koronun sopranoları (soprano
ripieno) koralin ezgisini, pes seslerin
özgürmüş gibi gevşek eşliğinde
duyururken, orkestrada flüt ve obua
d'amore yumuşak tınılarıyla ön plana
çıkar. Ama Bach, Protestan anlayışına
göre lsa'nın bu dünyadan ayrılışının
yeis içinde gerçekleştiğini, "Für uns er

hier geboren ward - Bizim için o
burada doğdu" cümlesinde müziği
acıya dönüştürerek yine de vurgular.
2. Bölüm, dört büyük bölmede, Rahip
Kaiphas ve Romalı Pontius Pilatus'un
sorgulamaları, haça geriliş ve mezara
veriliş olarak ele alınır; daha çok tonal
değişikliklerle işlenir. Alto solonun
"Ach! Nun ist mein Jesus h in - Ah
şimdi benim lsa'm yok" sözleriyle Si
minör tonda, 3/S'Iik ölçüde aryasıyla
bir idil benzeri girişi ikinci koronun
kısa fugatolarıyla kesilir. Sürekli ton
değişikliğiyle üzüntüyü, kederi belirtir:
lsa yüksek rahiplerin huzurundadır.
Evangelist haberleri verir, lsa aleyhine
yanlış (falsche) ifade veren iki şahidi
anlatır. Bach burada yine "falsche"
kelimesini yanlış gibi tınlayan akorla
vurgular; iki şahit ise (alto ve tenor)
"Er hat gesagt - O söyledi" diye
başlayan kısa bir kanonla, aşırı
abartıyla Tanrı'nın mabedierini
yıkabileceğini anlatırlar. lsa bu "sahte
yalanlar" karşısında susmaktadır:
"Mein Jesus schwegt zu falschen
Lügen" resitatifinden sonra tenorun
viola da gamba eşliğindeki "Geduld,
Geduld! Wenn mich falsche Zungen
stechen - Sabır, sabır! Eğer beni yalan
diller sokmuşsa" aryasıyla bu iki
unsur, "sabır" ve "sokmuş" kelimeleri
önemle sekizlik ve onaltılık notalarla
vurgulanır.
Ancak lsa ölüme mahkum edilmiştir;
halkı temsil eden koro "Er i st Todes
schuldig" diye haykırır; sonra da
"Weissage Christus, wer ist's, der
schlug? - Kehanette bulun lsa, kimdir
sana vuran?" sözleriyle bayağılaşarak
alay ederken, flüt küstahça figürlerle,
biraz modern bir ritmle eşliğini
duyurur. Olayı izleyen Petrus'un
lsa'nın tarafından oluşunu inkar
etmesinden sonraki alto aryası
"Erbarme dich, mein Gott - Acı bana
Tanrım" eserin en güzel ve hüzünlü
sayfalarını yansıtır. Si minör tonda,
1 2/S'Iik ölçüde konsertant kemanın
ön plandaki eşliğinde, alto-keman
düeti gibi seslendirilir: "Acı bana
Tanrım, gözyaşiarım aşkına! Bak
buraya, yürek ve göz karşısında acıyla
ağlıyor". Bu aryayı izleyen ve lsa'ya
moral veren koralden sonra
Evangelist lsa'yı ele veren Yuda'nın
pişmanlık içinde 30 gümüşü mabete
attığını anlatır. Bu sözlerden sonra

ünlü bas aryalarından biri, "Gebt mir
meinen Jesum wieder - lsa'mı tekrar
bana ver", "Görüyor musun katilin
ödülü olan parayı yitik oğul sizlere
fırlattı ? Ta ayaklarınıza kadar!"
sözleriyle süren Sol majör tonda,
4/4'1ük ölçüdeki konsertant keman
eşliğinde neşelice (AIIegretto)
havadaki arya birçok uzmanı
şaşırtmış; A. Schweitzer'in eğlenceli
diye tanımladığı, diğerlerinin sevinçli,
neşeli buldukları bu aryada Bach'ın bu
tarzı, savaşçı bir tavır almak için de
seçtiği belirtilmiştir. Bach her zaman
önem verdiği gibi büyük bir
matematik anlayışla, ana temayı 30 gümüş parayı belirtmek için30 notadan oluşturmuştur . . .
Sonraki Hüküm Giyme sahnesinde lsa
ile Pilatus'un yumuşak
konuşmalarından sonra sopranonun
başlattığı arioso şeklindeki resitatifi,
flüt ve obuanın yol gösterdiği La
minör tonda, 3/4'1ük ölçüde, ağı r
(Adagio) tempodaki arya, "Aus Liebe
will mein Heiland sterben - Sevgiden
ölecek benim Kurtarıcım" ile
tamamlar. Flütün lirik süslemeleriyle,
bas eşliği olmadan iki obua da caccia
(av obuası) zarif armoniler
oluşturarak eserin en güzel ve saf
ezgisine katkıda bulunur. Daha sonra
halkı temsil eden koro tüm orkestra
eşliğinde lsa'nın çarmıha gerilmesini
ister. Alto aryası "Können Tranen
meiner Wangen nichts erlangen Yanaklarımından süzülen gözyaşları
hiç birşeye yaramıyor" Sol minör
tonda, 3/4'1ük ölçüde, yaylıların
noktalı ritmdeki eşliğinde disonant
akorlarla kamçıyı simgeleyerek
işkenceyi de anlatır. Kısa koroda
başına dikenli taç konulan lsa ile alay
edilir: "Gegrüsset seist du, J uden
König - Selam sana Yahudiler
Kralı" . . . Bunu eserin en hüzünlü ve
en anlamlı korali izler: "O Haupt voll
Blut und Wunden - Kan ve yara
içinde o kutsal baş" korali 4/4'1ük
ölçüde, Frigya modunda, karaktere
göre minör tonda değişikliklerle
gelişir.
Bach aslında Hans Leo Hassler'in
1 600 yıllarında yazdığı dini olmayan
bir şarkıyı, her seferinde değişik
metin ve değişik armoniyle işleyerek
Aziz Mata Pasyonu'nda beş kez ( 1 Erkenne mich, mein Hüter; 2- lch will
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hier bei dir stehen, 3- Befıehl du
deine Wege; 4- O Hapt voll Blut und
Wunden; 5- Wenn ich einmal soll
scheiden) değişik majör-minör
tonalitelerde kullanmıştır. Bu koralde
Bach, tenorun acıyla tizleşen sesini de
sanki yukariarda aydınlık bir hale
oluşturur gibi değerlendirir . . .
Bundan sonraki viyola da gamba
solosu eşliğindeki "Komm süsser
Kreuz - Gel tatlı haç" bas aryasını
Bach, daha önce Prens Leopold'un
Matem Müziği'nde kullanmıştır. Eski
Hassler ezgisinin "Wenn ich einmal
soll scheiden - Eğer bir kez ayrıimam
gerekirse" kromatik olarak La minöre
dönüştürülerek son kez
işlenmesinden sonra Deprem sahnesi
canlandırılır: Evangelist tapınağın ön
cephesinin yıkıldığını haber verir:
Koroların unison (tek sesli) olarak
org ve continuo ile vahşi şekilde
32'1ik notaların aşağı-yukarı tırmanan
gamlarıyla realist şekilde canlandırılır.
Evangelist "Und die Erde bebete, und
die Felsen zerrissen, und die Graber
standen auf. . . - Ve tapınağın
sallandığını, kayaların parçalandığını,
mezarların doğrulduğunu . . . " basların
monoton ve sert eşliğinde anlatır.
Bunu izleyen bas resitatifı "Am
Abend, da es kühle ward - Akşam
vakti hava serinleyince" ise ruhani bir
ezgi tarzında, sade ve halk şarkısı
benzeridir. Devamı olan bas arya
"Mache dich, mein Herz, rein Kendini ferahlat kalbirn benim" ise
yaylı çalgılar ve obua da caccia
eşliğinde huzur verici havasıyla
ortalığı sakinleştirir. Bundan sonraki
yüksek rahiplerin Pilatus'un mezar
bekçiliğini yapmasını isteyen korosu
geçici bir episodtur.
Bas, tenor, alto, soprano ve i kinci
koronun katıldığı "Nun ist der Herr
zu Ruh' gebracht - şimdi Efendimiz
sükunete kavuştu" diye başlayan kısa
resitatif eserin en huzur verici anını
oluşturur; sanki her ses ayrı bir
mezar duası edermiş gibi, her
seferinde cümleyi " Mein Jesu, gute
Nacht - lsa'm, iyi geceler" sözleriyle
tamamlar. Bu şarkı La bemol majör,
Mi bemol majör, Fa m inör ve Do
minör tonlardaki kadanslardan sonra
Pasyon'un son tonalitesine, Do
minöre ulaşmıştır. Eser Do minör
tonda, 3/4'1ük ölçüde iki koronun

katılımıyla söylenen "Wir setzen uns
mit Tranen nieder - Gözyaşlarıyla diz
çöküyoruz" ağıtıyla sona erer. Ezgi
hem tam değerini vererek
vurgulanmakta, her iki koroda
yankılanırmış gibi işlenmekte,
sakinleştirici bir hava
oluşturmaktadır. Üç saat kadar süren
eserin konser yorumlarındaki süresi
kısaltılmakta ve 70- 1 20 dakika
arasında uygulanmaktadır.
Matthauspassion, BWV 244
1 . 1 . ve 2. Korolar

1 st and 2nd Choirs

Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen.
Sehet! Wen? - den Brautigam,
Seht ihn! Wie? Als wie ein Lamm.
Sehet! Was? Seht die Geduld,
Seht! Wohin? Auf unsre Schuld.
Sehet ihn aus Lieb und Huld
Holz zum Kreuze selber tragen!

2. Resitatif Recitative
Evangelisı (ıenor)
Da Jesus diese Rede vollendet hatte,
sprach er zu se inen Jüngern:

lsa (bas) jews (bass)
lhr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern
wird,
und des Menschen Sohn wird überant
wortet werden, dass er gekreuziget werde.

3. Koral

Choral

Herzliebster jesu, was hast du verbrochen,
Dass man e in solch sc harf Urteil hat
gesprochen?
Was ist die Schuld, in was für Missetaten
Bi st du geraten?

4. Resitatif Recitative
Evangelisı (ıenor)
Da versammleten sich die Hohenpriester und
Schriftgelehrten und die Altesten im Volk
in den
Palast des Hohenpriesters, der da hiess
Kaiphas,
und hielten Rat, wie sie Jesum mit Listen
griffen
und töteten. Sie sprachen aber:

5. Korolar Choirs
Ja nicht auf das Fest, auf dass nicht
ein Aufruhr werde im Volk.

6. Resitatif Recitative
Evangelisı
Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause
Simonis des Aussauigen, trat zu ihm ei.n
Wei b,
die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser,
und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische
sass.
Da das seine Jünger sahen, wurden sie
unwillig
und sprachen:

7. Koro Choir
Wozu dienet dieser Unrat? Dieses Wasser
hatte
mögen teuer verkauft und den Armen
gegeben werden.

8. Resitatif Recitative
Evangelisı (ıenor)
Da das jesus merkete, sprach er zu ihnen:

lsa (bas)jesm (bass}
Was bekümmert ihr das Weib?
Sie hat ein gut Werk an mir getan.
lhr habet allezeit Armen be i euch,
mi ch aber habt ihr nicht allezeit.
Dass sie di es Wasser hat auf me inen Le i b
gegossen, hat sie getan, dass man mich
begraben wird. Wahrlich, ich sage euch:
Wo dies Evangelium geprediget wird
in der ganzen Welt, da wird man auch sagen
zu ihrem Gedachtnis, was sie getan hat.

9. Resitatif Recitative

( A l to)

Du lieber Heiland du,
Wenn de ine Jünger töricht streiten,
Dass dieses fromme Weib
Mit Salben deinen Leib
Zum Grabe will bereiten;
So lasse mir inzwischen zu,
Von meiner Augen Tranenflüssen
Ei n Wasser auf d ei n H au pt zu giessen.

1 O. Arya

Aria ( A l to)

Buss' und Reu'
Knirscht das Sündenherz enrzwei,
Das s die Tropfen me iner Zahren
Angenehme Spezerei,
Treuer jesu, dir gebaren.

l l . Resitatif Recitative
Evangelisı (ıenor)
Da ging h in der Zwölfen einer.
mit Namen Judas lscharioth,
zu den Hohenpriestern und sprach:

Yuda (bas) j11das (bass)
Was wollt ihr mir geben?
lch will ihn euch verraten.

Evangelisı (ıenor )
Und sie boten ihm dreissig Silberlinge.
Und von dem an suchte er Gelegenheit,
dass er ihn verriete.

1 2. Arya Aria (Soprano)
Blute nur, du liebes Herz1
Ach! ein Kind, das du erzogen,
Das an deiner Brust gesogen,
Droht den Pfleger zu ermorden,
Den n es i st zur Schlange worden.

1 3. Resitatif Recitative

Evangelisı (ıenor)
Aber am ersten Tage der süBen Brot
craten die Jünger zu jesu
und sprachen zu ihm:

1 4. Koro

Choir

Wo willst du, dass wir dir bereiten,
das Osterlamm zu essen?
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1 5. Resitatif Recitative

Evangelisı (tenor)

Evangelisı (tenor)

Und er nahm den Kelch und dankte,
gab ihnen den und sprach:

Er sprach:

lsa (bas l)jesm (bass 1)

lsa (bas) Jesm (bas.r)
Gehet h in in die Stadt zu
einem und sprecht zu ihm:
Der Meister lasst dir sagen:
Meine Zeit ist hier,
ich will bei dir die Ostern halten
mit meinen Jüngern.

Evangelisı (tenor)
Und die Jünger taten,
wie ihnen jesus befohlen hatte,
und bereiceten das Osterlamm.
Und am Abend satzte er sich
zu Tische mit den Zwölfen.
Und da sie assen, sprach er:

lsa (bas)Jesm (bas.r)
Wahrlich, ich sage euch:
Einer unter euch wird mich verraten.

Evangelisı (tenor)
Und sie wurden sehr betrübt
und huben an,
ein jeglicher unter ihnen,
und sagten zu ihm:

Koro Choir
Herr, bin ich's?

1 6. Koral

Choral

lch bin's, ich sollee büssen,
An Handen und an Füssen
Gebunden in der Höll'.
Die Geisseln und die Banden
Und was du ausgestanden,
Das hat verdienet meine Seel'.

Trinket a i l e daraus; das i s t mein
Blut des neuen Testaments,
welches vergossen wird für
viele zur Vergebung der Sünden.
lch sage euch: lch werde von nun
an 'nicht mehr von diesem Gewachs
des Weinstocks trinken,
bis an den Tag, da ich's neu trinken
werde mit euch in meines Vaters Reich.

1 8. Resitatif Recitative (Soprano)
Wiewohl mein Herz i n Tranen schwimmt,
Dass Jesus von m ir Abschied nimmt,
So macht mich doch sein Testament erfreut:
Sein Fleisch und Blut, o Kostbarkeit,
Vermacht er mir in meine Hande.
Wie er es auf der Welt mit denen Seinen
Nicht böse können meinen,
So liebt er sie bis an das Ende.

1 9. Arya Aria (Soprano)

Evangelisı (tenor)
Da antwortete Judas.
der ihn verriet, und sprach:

2 1 . Koral

Choral

Erkenne mich, mein Hüter,
Mein Hirte, nimm mich an!
Von dir, Quell aller Güter,
Ist mir viel Guts getan.
Dein Mund hat mich gelaber
Mit Milch und süsser Kost,
Dein Geist hat mich begabet
Mit mancher Himmelslust.

22. Resitatif Recitative

Evangelisı (tenor)

Evangelisı (tenor)

Er sprach zu ihm:

Petrus aber antwortete und sprach zu ihm:

lsa (bas l)jesm (bass /)

Petrus (bas bass

Da sie aber assen.
nahm Jesus das Brot,
dankete und brach's und
gab's den Jüngern und sprach:

lsa (bas l) jes11s (bass 1)
Nehmet, esset, das ist mein Leib.

23. Koral Choral
lch will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen,
Wenn dir dein Herze bricht;
Wenn dein Herz wird erblassen
lm letzten Todesstoss,
Alsdann will ich dich fassen
In meinen Arm und Schoss.

24. Resitatif Recitative

Evangelisı (tenor)

Und da si e den Lobgesang gesprochen
hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Da sprach jesus zu ihnen:

Bin ich's, Rabbi?

Evangelisı (tenor)

Desgleichen sagten auch aile Jünger.

Evangelisı (tenor)

Yuda (bas ll) j11das (bass ll)

Du sagest's.

Evangelisı (tenor)

Setzet euch hier,
bis dass ich dcrthin gehe und bete.

In dieser Nacht werdet ihr
euch aile argern an mir.
Denn es stehet geschrieben:
lch werde den Hirten schlagen,
und die Schafe der Herde werden
sich zerstreuen. Wenn ich aber
auferstehe, will ich vor euch
hingehen in Galilaam.

1)

Petrus (bas bass l)
Und wenn ich mit dir
sterben mül3te, so will
ich di ch nicht verleugnen.

20. Resitatif Recitative

lsa (bas)jesus (bass)

Der mit der Hand mit mir
in die Schüssel tauchet,
der wird mich verraten.
Des Menschen Sohn gehet
zwar dahin, wie von ihm
geschrieben stehet;
doch wehe dem Menschen,
durch welchen des Menschen
Sohn verraten wirdt
Es ware ihm besser, dass derselbige Mensch
noch nie geberen ware.

Petrus sprach zu ihm:

lsa (bas) jesus {bass)

Evangelisı (tenor)
lsa (bas l) jes11s ( bas.r

Evangelisı (tenor)

lch will dir mein Herze schenken,
Senke dich, mein Heil, hinein.
lch will mich i n dir versenken;
lch dir gleich die Welt zu klein,
Ei, so solist du mir allein
Mehr als Welt und Himmel sein.

1 7. Resitatif Recitative
Er antwortete und sprach:

lsa (bas 1/) jesus (bass ll)
Wahrlich, ich sage dir:
In dieser Nacht,
ehe der Hahn krahet,
wirst du mich dreimal verleugnen.

1)

Wenn sie auch aile sich an dir argerten,
so will ich doch mi ch nimmermehr argern.

Evangelisı (tenor)
Jesus sprach zu ihm:

Evangelisı (tenor)
Da kam jesus mit ihnen zu ei nem Hofe,
der hiess Gethsemane,
und sprach zu seinen Jüngern:

Und nahm zu sich Petrum und
die zween Söhne Zebedai,
und fıng an zu trauern und zu zagen.
Da sprach Jesus zu ihnen:

lsa (bas) jesus (bass)
Meine Seele ist betrübt bis an den Tod;
bleibet hie und wachet mit mir.

25. Resitatif Tenor ve Koral
Recitative Tenor and Choral

So/o: O Schmerz!
Hier zittert das gequalte Herz!
Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht!
Der Richter führt ihn vor Gericht,
Da ist kein Trost, kein Helfer nicht.
Er leidet aile Höllenqualen,
Er soll vor fremden Raub bezahlen.
Ach, könnte meine Liebe dir,
Mein Heil, dein Zittern und dein Zagen
Vermindem eder helfen tragen,
Wie gerne blieb ich hier!
Koral Choral: Was ist die Ursach aller Plagen?
Ach, meine Sünden haben dich geschlagen.
Herr jesus, ach, ich habe dies verschuldet,
Was du erduldet!

26. Tenor Arya ve Koro
Aria Tenor and Choir

So/o: lch will bei meinem Jesu wachen.
Koro Choir: So schlafen unsre Sünden ein.
So/o: Meinen Tod Büsset se iner Seelen Not.
Se in T ra u ren machet mi ch voll Freuden.

Koro Choir: Drum muss uns sein
verdienstlich Leiden
Recht bitter und doch süsse sein.
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27. Resitative T B
Evangelisı (ıenor)
Und ging h in ein wenig, fıel nieder auf sein
Angesicht und betete und sprach:

lsa (bas) jesus (bass)
Mein Vater, ist's möglich,
so gehe dieser Kelch von mir;
doch nicht wie ich will,
sondern wie du willt.

28. Bas Resitatif Recitative Bass
Der Heiland fal lt var seinem Vater nieder;
Dadurch erhebt er mich und aile
Von unserm Falle
Hinauf zu Gottes Gnade wieder.
Er ist bereit,
Den Kelch, des Todes Bitterkeit
Zu trinken,
I n welchen Sünden dieser Welt
Gegossen sind und hasslich stinken,
Weil es dem lieben Gott gefallt.

29. Bas Arya Aria

Bass

Gerne will ich mich bequemen,
Kreuz und Becher anzunehmen,
Trink ich doch dem Heiland nach.
Denn sein Mund,
Der mit Milch und Honig fliesset,
Hat den Grund
Und des Leidens herbe Schmach
Du re h den ersten T runk versüsset.

30. Resitatif Recitative
Evangelisı (ıenor)
Und er kam zu seinen Jüngern
und fand sie schlafend und sprach zu ihnen:

lsa (bas) jnm (bass)
Könnet ihr den n nicht ei ne
Stunde mit mir wachen?
Wachet und betet, dass ihr nicht in
Anfechtung
Fallet. Der Geist ist willig,
aber das Fleisch ist schwach.

Evangelisı (ıenor)
Zum andernmal ging er hin,
betete und sprach:

lsa (bas)jesm (bass}
Mein Vater, ist's nicht möglich,
dass dieser Kelch von mir gehe,
ich trinke ihn denn,
so geschehe dein Wille.

3 1 . Koral

Choral

Was mein Gott will, das g'scheh allzeit,
Sein Will, der ist der beste,
Zu helfen den'n er ist bereit,
Die an ihn glauben feste;
Er hilft aus Not,
der from me Gott,
Und züchtiget mit Massen.
Wer Gott vertraut,
Fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.

32. Resitatif Recitative

Und er liess si e und ging abermal s
hin und betete zum dritten
Mal und redete dieselbigen Worte.
Da kam er zu se inen Jüngern und sprach zu
ihnen:

lsa (bas)jes11s (bass)
Ach! sollt ihr nun schlafen und ruhen?
Siehe, die Stunde ist hie,
dass des Menschen Sohn in
der Sünder Hande überantwortet wird.
Stehet auf, lasset uns gehen;
siehe, er i st da, der mi ch verrat.

lhr seid ausgegangen als zu einem Mörder,
mit Schwerten und mit Stangen.
mich zu fahen; bin ich doch taglich
bei euch gesessen und habe gelehret im
Tempel,
und ihr habt mi ch nicht gegriffen.
Aber das ist alles geschehen,
dass erfüllet würden die Schriften der
Propheten.

Evangelisı (ıenor)
Da verliessen ihn aile Jünger und flohen.

Evangelisı (ıenor)

35. Koral

Und als er noch redete, siehe,
da kam Judas, der Zwölfen einer,
und mit ihm eine grosse Schar
mit Schwerten und mit Stangen,
von den Hohenpriestern und
Altesten des Volks. Und der
Verrater hatte ihnen ein Zeichen
gegeben und gesagt: Welehen ich
küssen werde, der ist's, den greifet!
Und alsbald trat er zu Jesu und sprach:

O Mensch, bewein dein Sünde gross
Darum Christus sein's Vaters Schoss
AuBert und kam auf Erden.
Von einer Jungfrau, rein und zart,
Für uns er hie geberen ward.
Er wollt der Mittler werden.
Den'n Toten er das Leben gab,
Und legt dabei all Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Dass er für uns geopfert würd,
Trüg unsrer Sünden schwere Bürd,
Wohl an dem Kreuze lange.

Yuda (bas) j11das (bass)
Gegrüsset seist du, Rabbi!

Evangelisı (ıenor)
Und küssete ihn. jesus aber sprach zu ihm:

lsa (bas)jesm (bass}

ARA

Choral

INTERMISSION

36. Alto Arya ve Koro

Mein Freund, warum bist du kommen?

Aria Al to and Choir

Evangelisı (ıenor)

Sola: Ach, nun i st mein Jesus h in!

Da traten sie hinzu und legten
die Han de an jesum und griffen ihn.

33. Düet (Soprano-Aito) ve Koro
Duet (Soprano-Alto) and Choir

Sola: So i st mein Jesus nun gefangen.
Mond und Licht
Ist var Schmerzen untergangen,
Weil mein Jesus ist gefangen.
Sie führen ihn, er ist gebunden.
Koro Choir: Lasst ihn, haltet, bindet nicht!
Sind Bl itze, sind Donner in Wolken
verschwunden?
Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle,
Zertrümmre, verderbe. verschlinge,
zerschelle
Mit plöulicher Wut
Den falschen Verrater, das mördrische Blut!

34. Resitatif Recitative
Evangelisı (ıenor)
Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu
waren,
reckete die Hand aus und schlug des
Hohenpriesters Knecht, und hieb ihm ein
Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm:

lsa (bas) jesm (bass)
Stecke de in Schwert an seinen Ort;
denn wer das Schwert nimmt,
der sali durchs Schwert umkommen.
Oder meinest du, dass ich nicht könnte
meinen Vater bitten, dass er mir zuschickte
mehr denn zwölf Legion Engel?
Wie würde aber die Schrift erfüllet?
Es muB alsa gehen.

Evangelisı (ıenor)

Evangelisı (ıenor)

Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen:

Und er kam und fand sie aber schlafend,
und ihre Augen waren vali Schlafs.

lsa (bas)jesl/s (bass}

Ist es möglich, kann ich schauen?
Ach, mein Lamm in Tigerklauen!
Ach! wo ist mein Jesus hin?
Ach! was sali ich der Seele sagen,
Wenn sie mich wird angstlich fragen?
Ach! wo ist mein Jesus hin?

Koro Choir: Wo ist denn dein Freund
hingegangen,
O du Schönste unter den Weibern?
Wo hat sich dein Freund hingewandt?
So wollen wir mit dir ihn suchen.

3 7. Resitatif Rccitacive
Evangelisı (ıenor)
Die aber Jesum gegriffen hatten,
führeten ihn zu dem Hohenpriester Kaiphas,
dahin die Schriftgelehrten und Altesten
sich versammlet hatten.
Petrus aber folgete ihm nach von ferne
bis in den Palast des Hohenpriesters;
und ging hinein und satzte sich bei die
Knechte,
auf dass er sahe. wo es hinaus wollte.
Die Hohenpriester aber und Altesten
und der ganze Rat suchten falsche
Zeugnis wider Jesum,
auf daB sie ihn töteten, und funden keines.

38. Koral

Choral

Mir hat die Welt trüglich gericht't
Mit Lügen und mit falschem G'dicht,
Viel Neu und heimlich Stricken.
Herr, nimm mein wahr
in dieser G'fahr,
B'hüt mich für falschen Tücken!
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39. Resitatif Recitative

43. Resitatif Recitative

48. Koral

Evangelisı (tenor)

Evangelisı (tenor)

Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten.
funden sie doch keins. Zuletzt traten herzu
zween falsche Zeugen und sprachen:

Da speieten sie aus in sein Angesicht
und schlugen ihn mit Fausten.
Etliche aber schlugen ihn
ins Angesicht und sprachen:

Bin ich gleich von dir gewichen,
Stell ich mich doch wieder ein;
Hat uns doch dein Sohn verglichen
Durch sein' Angst und Todespein.
lch verleugne nicht die Schuld,
Aber deine Gnad und Huld
Ist viel grösser als die Sünde,
Die ich stets i n mir befınde.

Şahitler \'(/itnems (alto, tenor)
Er hat gesagt: lch kan n den
Tempel Gottes abbrechen und
in dreien Tagen denselben bauen.

Evangelisı (tenor)
Und der Hohepriester stund auf und sprach
ZU ihm:

Yüksek Rahip (bas)

H ighprie.rt( bass)

Antwortest du nichts zu dem,
das diese wider dich zeugen?

Evangelisı (tenor)
Aber jesus schwieg stille.

40. Tenor Resitatif Recitative Tenor
M ei n jesus schweigt
Zu falschen Lügen stille,
Um uns darnit zu zeigen,
Dass sein erbarmensvoller Wille
Für uns zum Leiden sei geneigt.
Und dass wir in dergleichen Pein
lhm sollen ahnlich sein,
Und in Verfolgung stille schweigen.

4 1 . Tenor Arya Aria Tenor
Geduld, Geduld,
Wenn mich falsche Zungen stechen.
Leid' ich wider meine Schuld
Schimpf und Spott.
Ei. so mag der liebe Gott
Meines Herzens Unschuld rachen.

42. Resitatif Recitative
Evangelisı (tenor)
Und der Hohepriester antwortete
und sprach zu ihm:

Yüksek Rahip (bas) 1-/ighjJriest(bass)
lch beschwöre dich bei dem lebendigen Gott,
dass du uns sagest. ob du seiest Christus,
der Sohn Gottes.

Evangelisı (tenor)
jesus sprach zu ihm:

Koro Choir
Weissage uns, Christe,
wer ist's, der dich schlug?

44. Koral

Choral

Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht'?
Du bist ja nicht ei n Sünder
Wie wir und unsre Kinder;
Von Missetaten weisst du nicht.

45. Resitatif Recitative
Evangelisı (tenar)
Petrus aber saB drauBen im Palast,
und es trat zu ihm eine Magd und sprach:
1 . Kız 1 sı Maiden (soprano)
Und du warest auch mit dem jesu aus Galilaa.

Evangelisı (tenar)
Er leugnete aber vor ihnen alien und sprach:

Als er aber zur Tür hinausging.
sahe ihn eine andere und
sprach zu denen, die da waren:

2. Kız 2nd Maiden (soprano)
Dieser war auch mit dem Jesu von Nazareth.

Koro Choir
Er i st des T odes schuldig1

Sie sprachen:

50. Resitatif Recitative
Evangelisı (tenor)

Petrus (bas bass)

Evangelisı (tenor)

1. ve 2. Rahipler (bas)
I st and 2nd Priests (bass)

Evangelisı (tenar)
Und er leugnete abermal und schwur dazu:
lch kenne des Menschen nicht.

Und über eine kleine Weile traten hinzu,
die da stunden, und sprachen zu Petro:

Koro Choir
Wahrlich, du bi st auch einer von denen,
denn deine Sprache verrat dich.

Evangelisı (tenor)

Sie antworteten und sprachen:

Evangelisı (tenor)

Und er warf die Silberlinge in den Tempel,
hub sich davon, ging hin und erhangete sich
selbst.
Aber die Hohenpriester nahmen die
Silberlinge
und sprachen:

Evangelisı (tenor)

Evangelisı (tenor)

lch habe übel getan, dass ich
unschuldig Blut verraten habe.

Was gehet uns das an?
Da siehe du zu!

Evangelisı (tenor)

H ighpriest( bas.r)

Yuda (bas) judas ( bas.r)

Evangelisı (tenar)

lch weiss nicht, was du sagest.

46. Resitatif Recitative

Yüksek Rahip (bas)

Des Morgens aber hielten aile Hohepriester
und die Altesten des Volks einen Rat über
Jesum, dass sie ihn töteten. Und bunden ihn,
führeten ihn hin und überantworteten ihn
dem Landpfleger Pontio Pilato.
Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte,
dass er verdammt war zum Tode,
gereuete es ihn und brachte herwieder
die dreiBig Silberlinge den Hohenpriestern
und Altesten und sprach:

Koro Choir

Du sagest's. Doch sage ich euch:
Von nun an wird's geschehen,
dass ihr sehen werdet des
Menschen Sohn sitzen zur
Rechten der Kraft und kommen
in den Wolken des Himmels.

Er hat Gott gelastert.
Was dürfen wir weiter Zeugnis?
Siehe, itzt habt ihr seine
Gotteslasterung gehöret. Was dünket euch?

49. Resitatif Recitative
Evangelisı (tenor)

Petrus (bas bas.r)

lsa (bas)jesus (bms)

Da zerriss der Hohepriester
seine Kleider und sprach:

Choral

Da hub er an, sich zu verfluchen
und zu schwören:

Petrus (bas bass)

lch kenne des Menschen nicht!

Und alsbald krahete der Hahn.
Da dachte Petrus an die Worte Jesu,
da er zu ihm sagte:
Ehe der Hahn krahen wird,
wirst du mich dreimal verleugnen.
Und ging heraus und weinete bitterlich.

47. Alto Arya Aria Alto
Erbarme dich, Mein Gott,
Um meiner Zahren willen;
Schaue hier, Herz und Auge
Weint vor dir bitterlich.
Erbarme dich!

Es taugt nicht, daB wir sie in den
Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld.

5 1 . Bas Arya

Aria Bass

Gebt mir meinen jesum wieder!
Seht, das Geld, den Mörderlohn,
Wi rft euch der verlorne Sohn
Zu den FüBen nieder!

5 2. Resitatif Recitative
Evangelisı (tenor)
Sie hielten aber einen Rat und
kauften einen Töpfer Sacker
darum zum, Begrabnis der Pilger.
Daher ist derselbige Acker
genennet der Blutacker bis auf
den heutigen Tag. Da ist erfüllet,
das gesagt ist durch den Propheten Jeremias,
da er spricht: Sie haben genommen
dreissig Silberlinge. darnit
bezahlet ward der Verkaufte,
welchen sie kauften von den
Kindern lsrael; und haben sie
gegeben um einen Töpfer Sacker,
als mir der Herr befohlen hat.
jesus aber stund vor dem Landpfleger;
und der Landpfleger fragte ihn und sprach:
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Pilatus (bas bass)

Pilatus (bas bass}

Koro Choir

Bist du der Jüden König?

Welchen wollt ihr unter
diesen zweien, den ich
euch soll losgeben?

Sein Blut komme über
uns und unsre Kinder.

Evangelisı (tenor)
jesus aber sprach zu ihm:

lsa (bas) jesus (bass)
Du sagest's.

Evangelisı (tenor)
Und da er verklagt war von
den Hohenpriestern und Altesten,
antwortete er nichts.
Da sprach Pilatus zu ihm:

Pilatus (bas bass}
Hörest du nicht, wie hart si e
dich verklagen?

Evangelisı (tenor)
Und er antwortete ihm
nicht auf ein Wort, also,
dass sich auch der Landpfleger
sehr verwunderte.

S3. Koral Choral
Befıehl du deine Wege
Und was dein Herze krankt
Der allertreusten Pflege
Des, der den Himmel lenkt;
Der Wolken, Luft und Winden
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege fınden,
Da de in Fuss gehen kann.

S4. Resitatif Recitative

Evangelisı (tenor)
Sie sprachen:

Koro Choir
Barrabam!

Evangelisı (tenor)
Pilatus sprach zu ihnen:

Pilatus (bas bass}
Was soll ich den n machen mit jesu,
von dem gesagt wird, er sei Christus?

Evangelisı (tenor)
Sie sprachen aile:

Koro Choir
Lass ihn kreuzigen!

SS. Koral Choral
Wie wunderbarlich i st doch diese Strafe!
Der gute Hirte leidet für die Schafe,
Die Schuld bezahlt der Herre,
der Gerechte, Für seine Knechte.

S6. Resitatif Recitative
Evangelisı (tenor)

Was hat er denn Übels getane

S 7. Soprano Resitatif

Auf das Fest aber hatte der
Landpfleger Gewohnheit,
dem Volk einen Gefangenen
loszugeben, welchen sie wollten.
Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen,
einen sonderlichen vor andern,
der hieB Barrabas.
Und da sie versammlet waren,
sprach Pilatus zu ihnen:

Recitative Soprano

Pilatus (bas bass)

Evangelisı (tenor)
Denn er wuBte wohl,
dass sie ihn aus Neid
über-antwortet hatten.
Und da er auf dem Richtstuhl sass,
schickete sein Weib zu ihm
und lieB ihm sagen:

Pilatus'un Karısı Pilaut's \Vife (soprano)
Habe du nichts zu schien mit
diesem Gerechten; ich habe
he ute vi el erlitten im Tra um
von seinetwegen!

Evangelisı (tenor)
Aber die Hohenpriester und
die Altesten überredeten das Volk,
dass sie um Barrabas bitten
soliten und jesum umbrachten.
Da antwortete nun der
Landpfleger und sprach zu ihnen:

Da gab er ihnen Barrabarn los;
aber jesum liess er geisseln
und überantwortete ihn,
dass er gekreuziget würde.

60. Alto Resitatif Recitative

Al to

Erbarm' es Go tt!
Hier steht der Heiland angebunden.
O Geisselung, o Schlag, o Wunden1
lhr Henker, haltet ein!
Erweichet euch der Seelen Schmerz,
Der Anblick solches jammers nicht?
Ach, ja, ihr habt ein Herz,
Das muss der Martersaule gleich
Und noch viel harter sein.
Erbarmt euch, haltet ein!

6 1 . Alto Arya Aria Alto
Können Tranen meiner Wangen
Nichts erlangen,
O, so nehmt mein Herz hinein!
Aber lasst es bei den Fluten,
Wenn die Wunden milde bluten
Auch die Opferschale sein!

Der Landpfleger sagte:

Pilatus (bas bass)

Evangelisı (tenor)

Welehen wollet ihr,
dass ich euch losgebe:
Barrabarn oder Jesum,
von dem gesaget wird,
er sei Christus?

Evangelisı (tenor)

Er hat uns alien wohlgetan,
Den Biinden gab er das Gesicht,
Die Lahmen macht er gehend,
Er sagt uns seines Vaters Wort,
Er trieb die Teufel fort,
Betrübte hat er aufgericht't;
Er nahm die Sünder auf und an;
Sonst hat mein jesus nichts getan.

62. Resitatif Recitative
Evangelisı (tenor)
Da nahmen die Kriegsknechte
des Landpflegers Jesum zu si ch
in das Richthaus und sammleten
über ihn die ganze Schar,
und zogen ihn aus und legeten
ihm einen Purpurmantel an.
Und flochten eine Dornenkrone
und sauten sie auf sein Haupt,
und ein Rohr in seine rechte Hand,
und beugeten die Knie vor ihm
und spotteten ihn und sprachen:

Koro Choir
SS. Soprano Arya Aria Soprano

Gegrüsset seist du, Jüdenkönig!

Aus Liebe will mein Heiland sterben,
Von einer Sünde weiss er nichts.
Dass das ewige Verderben
Und die Strafe des Gerichts
Nicht auf meiner Seele bliebe.

Evangelisı (tenor)

S9. Resitatif Recitative
Evangelisı (tenor)
Sie schrieen aber noch mehr und sprachen:

Koro Choir
Lass ihn kreuzigen!

Evangelisı (tenor)
Da aber Pilatus sahe,
dass er nichts schaffete,
sondern dass ein viel
grosser Getümmel ward,
nahm er Wasser und wusch
die Hande vor dem Volk und sprach:

Pilatus (bas bass}
lch bin unschuldig an dem
Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu.

Evangelisı (tenor)
Da antwortete das ganze Volk und sprach:

Und speieten ihn an,
und nahmen das Rohr
und schlugen darnit sein Haupt.

63. Koral Choral
O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn,
O Haupt, zu Spott gebunden
Mit einer Dornenkront
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr und Zier,
jeut aber hoch schimpfıeret:
Gegrüsset seist du mir!
Du edles Angesichte,
Vor dem sonst schrickt und scheut
Das grosse Weltgewichte,
Wie bist du so bespeit!
Wie bist du so erbleichet,
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schandlich zugericht't?
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64. Resitatif Recimrive

68. Resitatif Recirarive

Evangelisı (ıenor)

Evangelisı (ıenor)

Und da sie ihn verspotter harren,
zogen sie ihm den Mantel aus
und zogen ihm seine Kleider an,
und führeren ihn hin, dass sie ihn kreuzigten.
Und indem sie hinaus gingen.
fanden sie einen Menschen von
Kyrene mit Namen Simon;
den zwungen sie. dass er ihm sein Kreuz rrug.

Desgleichen schmaheten
ihn auch die Mörder,
die mit ihm gekreuziger wurden.

65. Bas Resitatif Recirarive

Bass

Ja1 freilich will in uns das Fleisch und Blur
Zum Kreuz gezwungen sein;
Je mehr es unsrer Seele gur,
Je herber gehr es ei n.

66. Bas Arya

69. Alto Resitatif Recitative

Al to

Ach, Golgarha, unselges Golgarha!
Der Herr der Herrlichkeir
muss schimpflich hier verderben,
Der Segen und das Heil der Welt
Wird als ein Fluch ans Kreuz gesrellr.
Der Schöpfer Himmels und der Erden
Soll Erd und Lufr enrzogen werden;
Die Unschuld muss hier schuldig sterben,
Das geher meiner Seele nah;
Ach, Golgarha, unselges Golgarha!

Aria Bass

Komm, süsses Kreuz. so will ich sagen,
Mein Jesu, gib es immer her1
Wird mir mein Leiden einsr zu schwer,
So hilf du m ir es selber rragen.

67. Resitatif Reciraıive
Evangelisı (ıenor)
Und da sie an die Srarre kamen
mit Namen Golgarha,
das isr verdeurscher Schadelstatr,
gaben si e ihm Essig zu rrinken
mit Gallen vermischer;
und da er's schmeckere,
wollre er's nichr rrinken.
Da sie ihn aber gekreuziger hatten,
reilten sie seine Kleider und
wurfen das Los darum, auf dass
erfüller würde, das gesagt isr durch
den Propheten: Sie haben meine
Kleider unrer sich gereiler,
und über mein Gewand
haben sie das Los geworfen.
Und sie sassen allda und hüteren sein.
Und oben zu seinen Haupte hefreren sie
die Ursach seines Todes beschrieben, namlich:
Di es i st Jesus, der Jüden König.
Und da wurden zween Mörder
mit ihm gekreuziget,
einer zur Rechren und einer zur Linken.
Die aber vorübergingen, Ilisterren ihn
und schüttelten ihre Köpfe und sprachen:

Koro Choir
Der du den Tempel Gottes zerbrichsr,
und bauesr ihn in dreien Tagen,
hilf dir selber1 Bisr du Gottes Sohn,
so steig herab vom Kreuz.

70. Alto Arya ve Koro
Aria Alto and Choir

Sola: Sehet, Jesus har die Han d
Uns zu fassen, ausgespannr,
Kommr1
Koro Choir: Wohin?
Sola: I n Jesu Armen.
Suchr Erlösung, nehmt Erbarmen,
Suchet!
Koro Choir: Wo?
Solo: I n jesu Armen.
Lebet, srerbet, ruhet hier,
lhr verlass'nen Küchlein ihr,
Bleiber
Koro Choir: Wo?
Sola: In jesu Armen.

7 1 . Resitatif Recitative
Evangelisı (ıenor)
Und von der sechsren Stunde
an war eine Finsternis über
das ganze Land bis zu der
neunren Stunde.
Und um die neunte Srunde
schriee Jesus laur und sprach:
lsa (bas) jesm (bass)
Eli, Eli, lama asabrhani ?

Evangelisı (ıenor)
Das ist: Mein Gott, mein Gort,
warum hasr du mich verlassen?
Erliche aber, die da standen, als sie
das höreten, sprachen sie:

Koro Choir
Der rufer dem Elias!

Evangelisı (ıenor)

Desgleichen auch die Hohenpriesrer
spotteten sein, samt den Schrifrgeleh rren
und Alresren, und sprachen:

Und bald lief einer unrer ihnen,
nahm einen Schwamm und füllete ihn
mit Essig und sreckere ihn auf ei n Rohr
und trankere ihn. Die andern aber sprachen;

Koro Choiı·

Koro Choir

Evangelisı (ıenor)

Andern har er geholfen,
und kann ihm selber nichr helfen!
Ist er der König lsrael. so sreige er nun vom
K re uz,
so wollen wir ihm glauben.
Er hat Gorr verrrauer.
der erlöse ihn nun, lüsret's ihn;
denn er hat gesagt: Ic h bin Gorres Sohn.

Halr! lass sehen,
ob Elias komme und ihm helfe?

Evangelisı (ıenor)
Aber Jesus schrie abermal laur
und verschied.

So tritt du denn herfür!
Wenn mir am allerbangsten
Wird um das Herze sein,
So reiss mich aus den Angsten
Kraft deiner Angsr und Pein!

73. Resitatif Recitative
Evangelisı (ıenor)
Und siehe da, der Vorhang im
Tempel zerriss i n zwei Stück,
von oben an bis unten aus.
Und die Erde erbebete,
und die Felsen zerrissen,
und die Graber taten sich auf,
und stunden auf viel Leiber der Heiligen,
die da schliefen, und gingen aus den
Grabern nach seiner Auferstehung
und kamen in die heilige Stadt
und erschienen vielen.
Aber der Hauptmann, und die bei ihm
waren und bewahreten jesum,
da sie sahen das Erdbeben und
was da geschah, erschraken sie sehr und
sprachen:

Koro Choir
Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.

Evangelisı (ıenor) Resiıaıif Reciıaıive
Und es waren viel Weiber da,
die von ferne zusahen,
die da waren nachgefolget aus Gali laa
und hatten ihm gedienet;
unter welchen war Maria
Magdalena und Maria,
die Mutter jacobi und Josephs
und die Mutter der Kinder Zebedai.
Am Abend aber kam ein reicher
Man n von Arimathia, der hiess Joseph,
welcher au ch ei n Jünger Jesu war.
Der ging zu Pilato und bat ihn
um den Leichnam jesu.
Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben.

74. Bas Resitatif Reciraıive

Bass

Am Abend, da es kühle war,
Ward Adams Fallen offenbar;
Am Abend drücket ihn der Heiland nieder.
Am Abend kam die Taube wieder
Und trug ein Ölblatt in dem Munde.
O schöne Zeit! O Abendstunde!
Der Friedensschluss ist nun mit Gott
gemacht,
Denn jesus hat se in Kreuz vollbracht.
Sein Leichnam kömmt zur Ruh.
Ach, liebe Seele, bitte du,
Geh, lasse dir den toten Jesum schenken,
O heilsames, o köstlich's Angedenken!

75. Bas Arya Aria Bass
Mache dich, mein Herze, rein,
lch will jesum selbst begraben.
Denn er soll nunmehr in mir
Für und für
Seine süBe Ruhe haben.
Welt, geh aus, lass Jesum ei n!

76. Resitatif Recitarive
72. Koral Choral

Evangelisı (ıenor)

Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nichr von mirl
Wenn ich den Tod soll leiden,

Und joseph nahm den Leib und
wickelte ihn in ein rein Leinwand
und legte ihn in sein eigen neu Grab,
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welches er hatte lassen in einen Fels hauen,
und walzete einen gressen Stein
var die Tür des Grabes und ging davon.
Es war aber allda Maria Magdalena
und die andere Maria,
die satzten sich gegen das Grab.
Des andern Tages, der da folget
nach dem Rüsttage, kamen die
Hohenpriester und Pharisaer
samtlich zu Pilato und sprachen:

Koro Choir
Herr, wir haben gedacht.
dass dieser Verführer sprach,
da er noch lebete: lch will nach
dreien Tagen wieder auferstehen.
Darum befıehl, dass man das Grab
verwahre bis an den dritten Tag,
auf dass nicht seine Jünger kommen
und stehlen ihn und sagen
zu dem V alk: Er ist auferstanden
von den Taten; und werde der
letzte Betrug arger denn der erste.

Evangelisı (ıenor)
Pilatus sprach zu ihnen:

Pilatus (bas bass)
Da habt ihr die Hüter. Gehet hin und
verwahret's
wie ihr's wisset.

Evangelisı (ıenor)
Sie gingen hin, und verwahreten das Grab
mit Hütern und versiegelten den Stein.

77. Resitatif ve Koro
Sola (bas bass)
Nun ist der Herr zur Ruh gebracht.

Recirarive and Choir

Koro Choir
Mein jesu, gute Nacht!

So/o (ıenor)
Die Müh ist aus,
die unsre Sünden ihm gemacht.

Koro Choir
M ei n jesu, gute Nacht!

So/o (alıo)
A selige Gebeine,
Seht, wie ich euch mit BuB und Reu beweine,
Dass euch m ei n Fall in solche Not gebracht.
M ei n jesu, gute Nacht!

Koro Choir
M ei n Jesu, gute Nacht!

So/o (soprano)
Habt lebenslang
Var euer Leiden tausend Dank,
Dass ihr mein Seelenheil so wert geacht't.
Mein Jesu, gute Nacht!

Koro Choir
Mein jesu, gute Nacht!

78. Fina! Korosu Fina! Choir
Wir setzen uns mit Tranen nieder
Und rufen dir im Grabe zu:
Ruhe sanfte, sanfte ruh !
Ruht, i h r ausgesognen Glieder!
Ruhet sanfte, ruhet wohl.
Euer Grab und Leichenstein
Sali dem angstl ichen Gewissen
Ein bequemes Ruhekissen
Und der Seelen Ruhstatt sein.
Höchst vergnügt
Schlummern da die Augen ein.
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M I C HAEL NYMAN TO P LU LU G U
THE MICHAEL NYMAN BAND
M IC H AEL NYMAN
Katkılan için V LKER GI?UB U 'na tqekkiir ederiz.
\Ve wo11/d /ike to thank OLKER GROUP for spomoring this pe.formance.

Yönetmen ve piyano: MICHAEL NYMAN, direcror and piano
IAN HUMPRIES - EDMUND COXON, kemanlar violins
KATE MUSKER, viyola viola - TONY HINNIGAN, viyolonsel cello
MARTIN ELLIOTT, bas gitar bass guitar
DAVID ROACH - ROBERT BUCKLAND, soprano ve alto saksofon
soprano and al ro saxophone
ANDREW FINDON, bariton saksofon, flüt, pikolo
barirone saxophone, flute, piccolo
STEVE SIDWELL, trompet rrumpet - DAVID LEE, korno french horn
NIGEL BARR, bas trombon bass rrombone, euphonium

Nyman
•

The Draughtsman's Comracr Ressamın Sözleşmesi

Cha.ring Sheep is best left to Shepherds - An Eye for the Optical Theory
•

Six Days, Six Nights (A la Folie) Altı Gün Altı Gece (Çılgınca)
After Extra Time Uzatma Dakikalarından Sonra
The Fal ! of lcarus lkarus'un Düşüşü
•

•

1 2.6.2000, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eireni Museum, 7.30 pm

811 kome.· "BI'itain-Tm·key 2000" etkinlikleri kapsammda gerçekleştirilmi;tir.
This concert has been realised within the framework of" Britain-T11rkey 2000".

• Michael Nyman 1 974'de Deneysel
Müzik: John Cage ve Ötest ni
yayınladığında, kimse onun müziğin
"ötesi"ne olan katkısının bu kadar çok
olacağını tahmin edememişti
kuşkusuz. Ingiliz gelenekçi
modernizmini kabul etmeyerek
1 964'de beste çalışmalarını bırakan
Nyman, müzikolojist, Purcell ve
Haendel nota yayıncısı ve Romanya
folk müziği araştırmacısı olarak
çalışmaya devam etti. Daha sonra
müzik eleştirmeni olan Nyman,
1 968'de yayınladığı bir makalesiyle,
"minimalizm" kavramını müziğe
kazandıran ilk otorite oldu.
Aynı yıl BBC'de yayınlanan Steve
Reich'in Come Out programı, Nyman'a
yeni ufuklara yönelme fırsatını
vermesiyle birlikte Nyman, beste
çalışmalarına geri döndü. Harrison
Birtwistle'ın 1 969'daki "dramatik
pastoral" çalışması Down by the
Greenwood Side'ın librettosunu yazdı.
1 977'de Birtwistle Nyman'a, Carlo
Goldoni'nin ll Campiel/o oyunu için 1 8.
yüzyıl Venedik şarkıları düzenlemeleri
ısmarladı. Ortaya çıkan düzenlemeler
Nyman'ın da imgelemine uygun
olarak, rebap, sürgülü trombon,
bançonun yanısıra eski tür nefesli
çalgılar, davul ve saksofondan oluşan
"gürültülü bir Venedik sokak
orkestrası"yla yorumlanıyordu.
Nyman, sonuçtan büyük bir heyecan
duyarak Campiello Topluluğu'nu
dağıtmadı ve kendisi de grupta piyano
çalarak devam ettirdi. Topluluğunun
repertuvar ihtiyacını, 1 6 ölçülük
karakteristik bir Mozart kalıbıyla
işlediği /n Re Don Giovanni'den
başlayarak gidermeye başladı. Grup
kısa sürede yapısında değişiklikler
gösterdi ve amplifıke edilmiş
enstrümaniarın da katılmasıyla
Michael Nyman Topluluğu ismini aldı.
Bu topluluk, Nyman'ın kendi
estetiğini, güçlü melodiler, esnek ve
iddialı ritmler ve özelikle de
vurguianmış grup yorumu
çerçevesinde biçimlendirdiği
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besteleriyle oluşturduğu ses dünyasını
inceleme fırsatını yakaladığı bir
laboratuvar işlevini görmeye başladı.
Konser bestelerinin yanısıra Peter
Greenaway, Jane Campion ve Volker
Schlöndorff gibi yönetmenlerin filmleri
için onlarca film ve dans müziği;
yüksek hızlı bir raylı sistemin açılış
töreni (MGV, 1 993) ve bir bilgisayar
oyunu (Enemy Zero) için de müzik
besteledi. Özel ve genel durumlara
olan güçlü duyarlılığı, barok
bestecilerinkiyle kıyaslanan bir
yetenekle zenginleştiğinde daha önce
The Convertibility of Lute Strings ve
Tango for Tim'de denediği fikirlerini
geliştirdiği Klavsen ve Yaylı Çalgılar için
Konçerto ( 1 995) gibi eserlerinin
yanısıra Christopher Hampton'un
yönettiği Carrington'un ( 1 996) film
müziğinin temelini oluşturan 3. Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü gibi eserleri de
bulunmaktadır. Nyman her seferinde
pratik yönünü de kanıtlamıştır. Soyut
sistemlerle boğuşan bestecilerin acılar
içinde kederlere boğulduğu tildişi
kuleleri ona uygun değildir.
Dayanışmaya açık yapısı, derin mizah
anlayışı, iyi eğitimli imgelemi ve çok
değişik kesimlerin oluşturduğu
dinleyicileri yakalayabilme yeteneği
onu diğer bestecilerden ayırmaktadır.
Michael Nyman'ın en son yaptığı film
müzikleri arasında Michael
Winterbottom'un yönettiği
Wonderland ( 1 999), ve Neil Jordan'ın
yönettiği The End of the Affair ( 1 999)
bulunmaktadır. Video müziği
çalışmaları arasında ise 1 999'da
Londra'da ilk gösterisi
gerçekleştirilen, David King'in yazdığı,
fotoğraf arşivleri üzerindeki, Stalinist
politikaları anlatan The Comissar
Vanishes bulunmaktadır. Facing Goya
operasının ilk gösterimi ise Ispanya'da
Ağustos 2000'de gerçekleştirilecektir.
Nyman halen Tourette sendromu
yaşayan bir ressamın nörolojik
çalışmalarını konu edinen,
librettosunu The Man Who Mistook
His Wife For a Hat'ta da olduğu gibi
yine Christopher Rawlence'in yazdığı
The Only Witness operası üzerinde
çalışmaktadır.
• When Michael Nyman published

his study Experimental Mmic: John Cage
and Beyond ( 1 974), he could hardly have

foreseen his own conrriburion ro that

formulared his aesrhetic, irs

"beyond''. Rejecring the orrhodoxies of

soundworld shaping a composirional

British modernism, Nyman had

sryle builr around strong melodies,

abandoned composirion in ı 964 ,

flex ible, asserrive rhythms and precisely

working instead as a musicoıogist,

artinılared ensemble playing.

ediring Purcell and Handel, and

Besides concert-hall works, Nyman has

calleering folkm usic in Romania. Later

written dozens of fi lm scores for

he became a music eri tic, in which

directors as eliverse as Peter Greenaway,

capacity he was the fırst to apply rhe

Jane Campion and Volker Schlöndorff;

word " m inimalism" to music, in a

and pieces to accompany, dance, the

1 968 review for rhe Spectator of

opening of a high-speed rail lin k

Cornel i us Cardew's The Grear Digesr.

(MGV, ı 993) and a computer game

That same year, a chance encounrer

(Eneıny Zero). Thar acute sensiviry to

w ith a B BC broadcast of Steve Reich's

occasion and conrext is enriched by a

Come Om opened his ears to further

talenr, shared wirh baroque composers,

possibiliries. A roure back to
composirion was emerging. He wrore

for refıguration: the ı 995 Coneerto for

the librerro for Harrison Birrwistle's

1 969 dramatic pastoral Doum by the
Greenwood Side. In 1 97 7 , Birrwistle, by
now Musical Di rector of rhe National
Theatre, commissioned him to provide
arrangements of 1 8th century Yenerian

Harpsichord and Strings develops ideas
previously encounrered in The
Convertibility of Lute Strings and Tango for
Tim: The Third String Q11artet lies behind
the score for Christopher Haınpron 's

ı 996 movie Carrington. At every turn
Nyman has proved eminemly practical.

songs for the production of Cari o

Not for him the ivory tower anguish of

Goldoni's play Il Caınpiello, to be

a tormenred composer grappling with

performed by what Nyman deseribes as

absrracr systems, rather an openness to

"the loudest street band" he could

collaboration, a spry sense of humour, a

imagine: rebecs, sackbuts and shawms

highly lirerate imagination and an

alongside, banjo, bass drum and

instant, insti nctive abi lity to engage a

saxophone.

highly eliverse audience.

Thrilled by the results, Nyman kept

Michael Nyman's recent soundtracks

the Campiello Band togerher, now
propelled by his own piano-playing.

Michael Winrerbottom ( 1 999) and The

have i ncl uded Wonderland di recteel by

But a band needs reperroire, which

End of the Affair direeceel by Ne il

Nyman set abour providing, beginning

Jordan ( 1 999). The music/multi-video

with In Re Don Giovanni, a

event The Commissar Vanishes, based on

characterisric rrearment of a 1 6-bar

David King's book about Stal inise

sequence by Mozart. Soon the band's

manipularion of phorographic

line-up mutated, amplifıcarion was

documents, received its fırst

added, and the name changed to rhe

performance in London in December

Michael Nyman Band. This has been

1 999, and the opera Facing Goya will

the laboratory in which Nyman has

be premiered in Spain in August 2000.
Nyman is now ar work on The Only

\'(/itness an opera based on a
neurological study of a painrer wirh
Touretre's Syndrome and, !ike The Man

Who Mistook his Wife for a Hat, wir h a
libretto by Christopher Rawlence.

MICHAEL NYMAN TOPLU LUGU
THE M ICHAEL NYMAN B A N D

Michael Nyman Topluluğu, 1 976
Ekimi'nde Ulusal Tiyatro'daki Olivier
Sahnesi'nin açılış gösterisi olan
Goldoni'nin Campiello oyunu için
Michael Nyman'ın bestelediği
partisyonu yorumlamak üzere

•
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oluşturulan topluluğun devamı olarak
kuruldu. Bu düşsel Venedik sokak
bandosu, modern enstrümaniarın
yanında erken dönem müzik ve folk
müzik enstrümanlarını da kullanan,
böylelikle eski fagot ve rebabın,
saksofon ve bançoyla birlikteliğinde
amplifikasyon olmaksızın olabildiğince
fazla gürültü çıkarmaya yönelik bir
formasyon olarak ortaya çıktı.
1 977'den itibaren Ulusal Tiyatro
fuayesinde düzenli olarak çalmaya
başlayan topluluk, Michael Nyman'ın
yazdığı In Re Don Giovanni'nin kaydının
yanısıra Michael Nyman ve Michael
Nyman . . . Live albümlerinin
kayıtlarında da çaldı. Değişik
nedenlerle eski müzik
enstrümanlarının yerini çağdaşlarının
almasıyla birlikte Campiella Topluluğu
amplifiye edilmiş olan, "standart"
yaylılar dörtlüsü, üç saksofon, bas
trombon, trompet, korno, bas gitar
ve piyanonun yer aldığı Michael
Nyman Topluluğu'na dönüştü.
• The Michael Nyman Band was

formed from the on-stage band which
performed Michael Nyman's score for
Goldoni 's Campiello in the opening
pnx:lucrions on the Ol ivier Stage of the
National Thearre in October 1 976. This
imagi nary Yenerian street band uniquely
used early music/folk i nstruments
alongside modern instrumenrs, so that
rebecs and curtals were combineel with
saxophone and banjo to produce as loud a
souncl as possible wi thour resorting

to

amplifıcation. This group formed the
basis of the Campiello Band which began
performing in the National Theatre foyer
in 1 977, and for which Michael Nyman
wrore In Re Don Giovanni which is
i ncluded on both the M ichael Nyman and
Michael Nyman . . . Live albums . . .

When -

for various reasons - the early music
instrumenrs were replacecl by modern
equivalenrs, the campiello Band became
the amplifıed The Michael Nyman Band
with the "standard" line-up of string
quarret, three saxophones, bass
trombone, rrumpet, horn, bass guitar
and piano.

Ressamın Sözleşmesi
Ressamın Sözleşmesi (The
Draughtsman's Contract, 1 982),

Nyman/Greenaway beraberliğinin
sinema alanındaki yaratıcı işbirliğini
geniş kitlelere tanıtan ilk film olma
n iteliğini taşır. Film aynı zamanda
peşisıra gelen, Hayvanat Bahçesi,
Sayılarda Boğulmak, Aşçı Hırsız, Karısı
ve Aşığı ile Prospero'nun Kitaplan gibi
diğer filmleri için de bir model
olmuştur.
Ressamın Sözleşmesi çalışmalarımızın
ikinci evresinin başlangıcı sayılabilir.
Birinci evre, 1 976 yılında Dikey HatlarYeniden Yapım ile başlamış ve H'nin
Içerisinden Bir Yürüyüş ve Fal/s ile
devam etmişti.
Ressamın Sözleşmesi, Greenaway'in
anlatım sinemasına en çok yaklaştığı
filmdir aslında. Filmin tarih i yapısı beni
1 960'1ı yılların ortalarını çağrıştıran bir
müzik bestelemeye yöneltti. Ben de
müziğimi Henry Purcell'den
esinlenerek besteledim. Purcell'in
müziğine daha önce In Re Don Giovanni
eserimde öncülüğünü yaptığım bir
tekniği uyguladım. Buna göre Don
Giovanni"nin Katalog Aryası'nın
(Madamina il catalogo) ilk 1 6 mezürünü
alıp onu yeniden yapılandırmıştım.
Peter Greenaway'in tek amacı ise
mimarın yaptığı 1 2 çizimden herbirine
ayrı özgün bir müziğin eşlik etmesi ve
onu tanımlamasıydı. Buradan yola
çıkarak ben de Purcell'in tekrarlanan
bas çizgisinin kullanıldığı 1 2 eserinden
chaconne, temel bas (basso continuo)
ya da passacaglia veya armonik
sekanslar (sıralanmış akorlar) gibi
özetleri seçerek, onları yapay ve
birbirine yakın armonik formlar haline
getirdim.
Chasing Sheep is Best Left to Shepherds
(Koyunu seçmeyi en iyisi çobana
bırakma/ı), King Arthur'un (Kral Arthur)
bir bölümünden türetilmiş ve böylesi
sahte bir "chaconne"a dönüştürülmüş,
buna rağmen hepsinin değişik hızı olan
beş değişik bölümlü bir müziktir. Çok
fazla Purcell hissini verse de, "rock
and roll"a çok yakın armonik tekrarlar
içerir.
An Eye for Optical Theory, 4 mezürlük
armonik bir çerçeve içinde iki çalgının
devamlı 'd eğişen ama aynı formdaki
ritminden oluşur. Iki soprano
saksofon göreceli olarak özgürce
birbirinin üzerine binen melodileri
çalarlar.
Michael Nyman

Altı G ü n Altı Gece (Çılgınca)
Diane Kurys'in 1 994 tarihli Altı Gün
Altı Gece (Six Days, Six Nights) filmi,
yönetmenin sözleriyle "iki kız
kardeş ve bir erkek arasındaki
azap derecesine varan cinsel
arzular ve yıpratıcı bir aşkın
öyküsüdür. Bir hafta sonsuza dek
sürebilir . . . "
Bu, Piano'dan sonra Michael Nyman'ın
yazdığı ilk film müziğidir. Nyman bu
filmi bağcıklı kadın şapkaları ve şişkin
eteklerden uzak, modern ve kente
özgü bir film olduğu için seçmiş ve
müziklerini bestelemiştir.
Michael Nyman
Uzatma Dakikalarından Son ra
AET başlığı, (After Extra Time Uzatma Dakikalanndan Sonra), eşimin
nadir rastlanan ismi Aet ile cinas
oluşturuyor; tıpkı futbol kupası
karşılaşmalarında beraberlikle biten
normal sürenin ardından maçın
uzatma devrelerinde sonuçlandığını,
skorun yanına yazılan "aet" (after
exta time - uzatma dakikalarından
sonra) kelimeleriyle belirtildiği gibi.
Bu kısaltma aynı zamanda, aynı adı
taşıyan parçanın, iki aşamada
bestelendiğine dair bir göndermedir;
parçanın "üst dizisi" 1 995 yazında
tamamlanmışken, "alt d izi" 1 996'nın
ilk haftalarında eklendi. 1 995'te
tamamlanan bölümlerin arasına, daha
sonra 1 996'daki yenilerinin
eklenmesi süreci, müziğin
tamamlanması için geçen zamana
gerçek anlamda "uzatma dakikaları"
ekledi.
Öyleyse AET temelde, beşer kişiden
(beş ana çalgıdan) oluşan i ki takımın
karşı laştığı bir maç olarak görülebilir;
A takımı (piccolo flüt ve bariton
saksafonla duble edilen) flüt,
soprano saksofon (alto saksafonla
dubleli), alto saksofon (tenor
saksafonla dubleli), viyola ve
viyolonselden oluşurken; B
takımında trompet, korno, bas
trombon ve iki keman yer al ıyor.
"Maçın" başında her iki takımda da
değişerek yer alan piyano ve bas,
zaman zaman bir araya gelip aynı
takım için oynayabiliyorlar. Öte
yandan kemanlar, bazen diğer
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koreografısinden çok, Fabrizio
Plessi'nin baş döndürücü imgeleri ve
üzeri saydam kanatlarla kaplı,
heykeltraş tezgahları ile dolu, devasa
�------� ve ürkütücü, boş üçgen metal
l karus'un Düşüşü
yapıların arasında bağıra çağıra
lkarus'un Düşüşü - The Fal/ of tearus
dansçıların koşuşturduğu ve hava
(Disaster 1 Utopia); M ichael Nyman'ın,
durumu imgeleri gösteren TV
and do they do (koreograf: Siobham
monitörleri yerleştirilmiş dev bir yel
değirmeninin bulunduğu sahne
Davies, 1 987); Miniotures (koreograf:
tasarımına dayanılarak yazıldı.
Shobana Jeyasingh, 1 988); ve 1 993
Bir başka önemli nokta da,
yılında Noises, Sounds and Sweet Airs
koreografın isteği doğrultusunda,
adıyla operaya dönüştürülen The
/korusun Düşüşü'nün, Nyman'ın bazı
Princesse de Mi/an (Karine Saporta,
önceki yapıtlarının yeni
1 99 1 ) gibi 80'1erin sonunda ve
düzenlemelerini içeriyor olması. Bu
90'1arın başında bestelediği birçok
yapıtlar; Plotting For The Shopkeeper,
dans müziğinden biridir.
Lady in the Red Hat (A Zed and Two
1 989'da yazılan lkarus'un Düşüşü,
Noughts), ve The Garden is Becoming a
Frederic Flamand (koreograf},
Robe Room (The Draughtsman's
Fabrizio Plessi (sahne ve video
Contract)'dur.
sanatçısı) ile Michael Nyman'ın
Michael Nyman
(besteci) bir işbirliğiydi ve M ichael
Nyman Orkestrası eşliğinde, Plan K
dansçıları tarafından Brüksel'deki
Theatre de la Monnaie'de sahnelendi.
Frederic Flamand yapıtın,
Breughel'lerden büyüğünün lkarus'un
Düşüşü isimli ünlü ve esrarengiz
resminden türetildiğini belirtirken,
şunları söylüyor: "Tekniğiyle ilgili
bunalım içersinde olan sanatçıyı
sembolize eden bir fıgür olan l karus,
delice bir hareketle bizleri boşluğa
sürüklüyor. Dokuz oyuncu/dansçı
(dokuz l karus) karşıt hareketler,
elektrikli imgeler, müzik, koreografı
ve video tasarımlarının polifonisini
sunuyor. Michael Nyman'ın sınırsız ve
tutkulu müzikal kurgulamaları ve
Fabrizio Plessi'nin yarattığı video
ortamının çiğ ciddiliğinin itici gücüyle
lkarus, algılarımızın yönünü şaşırtarak,
bizleri kendi içsel gerçekliğine doğru
çekiyor. The Fal/ of /carus, 'eli
kulağında felaketiere dair imalar' ve
'teknik ütopya takıntıları' gibi inatçı
fantazmalarımızı kristalleştirerek, alt
üst ediyor.
Insanın sonsuz yaratım gücü ve
tutkuları, doğaüstü dehşet, ideal
toplumların aldatıcı yeniliği; tüm
bunlar aynı zamanda, yıldırımlar ve
çağlayanlada bezeli baş döndürücü bir
manzarayı ve ani mizah dokunuşlarını
da barındırarak bellek ile imgelemin
karşıtlığını aktaran, engin bir freskin
parçalarıdır."
Müzik, Flamand'ın fikirleri ve
"oyuncularla" armonik olarak çelişen
bir şekilde de çalıyorlar.
Michael Nyman
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VAD l M REP I N,

keman violin

ALEXAN D E R M E LN I KOV,

· ���'

piyano piano

VAD I M REPIN

• Vadi m Repin; tutku, müthiş bir
----i teknik, şiirsellik ve duyarlılıgı aynı
potada eritebilen ender
müzisyenlerdendir. Yehudi
Menuhin'in "En iyisi, şimdiye kadar
dinledigim en müthiş kemancı" dedigi
Vadim Repin, 1 7 yaşında kazandıgı
prestijli Kraliçe Elizabeth
Yarışması'yla birlikte uluslararası
kariyerine başladı. Dünyaca ünlü
Wieniawski Yarışmasını kazandıgında
sadece on bir yaşındaydı. Sibirya'da
dogan ve Profesör Zakhar Bron'la
keman çalışan Repin, orkestra
eşliginde ilk kez yedi yaşında konser
verdi. O günden bu yana dünyanın en
önemli orkestraları arasında yer alan
Arvo Part ( 7 93 5 -)
Chicago Senfoni, Cleveland, Los
Fratres
Angeles Filarmoni, Paris,
Ludwig van Beethoven ( 7 7 70- 1 82 7 )
Concertgebouw Kraliyet, San
Keman Sonatı No.?, Do Minör Op.30 No.2
Francisco Senfoni, Suisse Romande
Viol in Sonara No.7 in C M i nor, Op. 3 0 No.2
ve St. Petersburg Filarmoni
A ffegro con brio A dagio cantabile
orkestralarıyla verdigi konserleri
Scherzo. Affegro Fina/e. A /legro
Boulez, Byckhov, Chailly, Dutoit,
6
Franz Liszt ( 7 8 1 1 - 1 88 )
Gergiev,
Jansons, Krivine, Marriner,
Solo Piyano için " R eminiscences de Don J uan" for Solo Piano
Mehta, Nagano, Rattle, Rostropoviç,
Grave - Andantino - Duetto: A ndantino - A ffegretto - Variation 1: A dagio 
Rozdestvenski ve Temirnakov gibi
Variation ll: Tempo giusto - Presto - Piıt animato - Pre.rtissimo - A ndante
önde
gelen şefler yönetti.
Henryk Wieniawski ( 7 83 5 - 1 880)
Yeni
müzigin
şiddetli
Gounod'nun Faust'unun Temaları Üzerine "Fantaisie Brillante", Op.20
savunucularından biri olan Repin,
" Fanraisie Bril lanre" on Themes from Gounod's Fausr, Op.20
Chicago Senfoni'yle John Adams'ın
Franz Waxman ( 7 90 6 - 7 9 6 7)
Keman Konçertosu'nu, bestecinin
Carmen Fantezisi Carmen Fanrasy
yönetimindeki yorumuyla büyük övgü
aldı ve aynı eseri San Francisco
Senfoni Orkestrası'yla tekrarladı.
Mart 2000'de Gubaidulina'nın
Offertorium'unu Boston Senfoni'yle
seslendirdi.
Hol lywood Bowl, Tanglewood,
Ravinia, Gstaad, Rheingau ve Verbier
gibi pekçok uluslararası festivalde
çalan Repin, Paris Louvre'da
aralarında Roby Lakatos'un da yer
aldıgı genç müzisyenlerle
gerçekleştirdigi canlı kayıt, ödüle layık
bulundu. Ödül alan diger kayıtları
arasında Kent Nagano yönetimindeki
Halle Orkestrası'yla Şostakoviç
Keman Konçertosu No. / ve Prokofiev
Keman Konçertosu No.l, Emmanuel
Krivine yönetimindeki Londra

Katkilan i[in TÜRKiYE HALK BANKASI A.Ş.ye teıekkiir ederiz.
We wou!d /ike to thank TÜRKiYE HALK BANKASI A.Ş. for spomoring this performance.
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Senfoni Orkestrası'yla Çaykovski ve
Sibelius konçertoları, daha önce
Ravel'in Sanat ve Medtner'in Sonata
Epica'sını kaydettiği piyanist Boris
Berezovsky ile Prokofıev'in 1 ve
2 No'/u Keman Sonat/an ve Beş Melodi
bulunmaktadır. Yehudi Menuhin
yönetimindeki Viyana Oda
Orkestrası'yla kaydettiği Mozart'ın
2, 3 ve 5 No'/u Keman Konçerto/an
Repin'e 1 999'da Echo Klassik Yılın
Enstrümantalisti ödülünü kazandırdı.
1 999'da yayınlanan bir virtüöz
parçalar seçkisi olan Tutta Bravura ve
Lalo'nun Ispanya/ Senfonisi uluslararası
alanda beğeni topladı. Vadim Repin
Chicago Stradivarius Vakfı'nın
kendisine sağladığı 1 708 yılı yapımı
bir "Ruby" Stradivarius ile çalıyor.

Gubaidulina's Offertoriımı in his Bosron
Symphony debut in March 2000, and
will record ir shortly rhereafrer with
the Ciry of Birmingham Symphony.
Vadi m Repin appears regularly at
prestigious i nrernarional fesrivals such
as the Hollywood Bow l , Tanglewood,
Ravinia, Gstaad, Rheingau and
Verbier. His Carte Blanche invirarion ro
the Louvre in Paris resulred in a prize
winning live eecord ing of chamber
music performed wirh young
colleagues, inciueling the gypsy
violinisr Roby Lakaros. His rapidly
growing number of prize-winning
recordi ngs include rhe Shostakovich

Violin Concerto No. 1 and Prokofıev
Violin Concerto No. 2 wirh Kenr Nagano
and the Halle ürchesrra; rhe
Tchaikovsky and Si bel i us concerri with

• Vadi m Repin's arcistry combines

rhe London Symphony ürehescra under

fıery passian wirh i mpeccable

E m manuel Krivine, and Prokofıev

rechnique, poerry and sensiriviry .

Violirı Sonatas I & 2 and Five Melodies,
wirh pianisr Boris Berezovsky, wirh

"Simply r h e besr, r h e mosr perfecr
violi nisr I have ever heard," exclaimed

whom he also recorded rhe Ravel So1ıc11a

Yehudi Menuhin. His i nrernarional

and Medrner's Sorıata Epica. His Mozart

career began ar sevenreen when he won

Violin Concerti numbers 2. 3 and 5 with

the mosr presrigious and demanding

rhe Vienna Chamber Ürehescra

violin comperirion in rhe world, rhe

conducred by Yehudi Menubin won

Reine Elisaberh Concours. Born i n

him rhe 1 999 Echo Klassik

Siberia, where he srudied wirh

I nsrrumenralisr of the Year award, and

Professor Zakhar Bron, Repin was only

Tutta Bravura, a collection of virtuoso
pieces, and Lalo's Syınphonie EJpagnole,

eleven when he won the Wieniawski
Inrernarional Comperirion. He fırsr

borh released in 1 999, have received

performed wirh an arehescra ar the age

inrernarional acclai m . Repin performs

of seven. Si nce rhen he has appeared

on the magnifıcenr Stradivarius " Ruby"

wir h some of rhe world's most

1 708 by kinci permission of the

presrigious orchesrras including rhe

Stradivarius Society of Chicago.

Chicago Symphony, the Cleveland
Ürchesrra, the Los Angeles
Philharmonic, the ürehestre de Paris,
the Royal Concercgebouw ürchesrra,
San Francisco Symphony, rhe
ürehestre de la Suisse Romande and
the Sr. Petersbmg Philharmon ic. He
has performed under rhe bacon of
leading conducrors such as Boulez,
Bychkov, Chailly, Duroir, Gergiev,
Jansons, Krivine, Levine, Marriner,
Mehra, Nagano, Rarrle, Rosrropovich,
Rozhdesrvensky and Temirkanov.
A strong advocate of new music,
Vadim Repi n has received accolades for
his recenr performance of John Adams'

Vio!in Concerto with the Chicago
Symphony conducred by the composer
and repeared the performance wirh the
San Francisco Symphony. He performed

ALEXA N D E R M ELNIKOV
Alexander Melnikov 1 973'te
müzisyen ve entelektüel bir ailenin
çocuğu olarak Moskova'da doğdu.
1 997' de Lev Naumov'la çal ıştığı
Moskova Konservatuvarı'ndan mezun
oldu. Çalışmalarını daha sonra bir yıl
süreyle Eliso Wirssaladze'yle
Münih'teki Müzik Yüksek Okulu'nda
ve ardından K.U. Schnabel, Dimitri
Başkirov, Leon Flesher ve Fou Tsong
ile çalıştığı ltalya'daki Uluslararası
Piyano Vakfı'nda sürdürdü.
Moskova'da çalışırken, Uluslararası
Robert Schumann Müzik Yarışması
( 1 989) ve Uluslararası Kraliçe
Elisabeth Muzik Yarışması'nda ( 1 99 1 )
ödüller kazanan en genç müzisyen
•

oldu ve Uluslararası UN ESCO Müzik
Yarışması'nın Büyük Ödülü'nü aldı.
Konçerto performanslarında Jeffrey
Tate, Andrew Litton, Gergiev,
Lazarev, Fedoseev, Bashmet gibi
şeflerle çalışan Alexander Melnikov,
son olarak BBC Filarmoni, Neues
Beriiner Kammerorchester, Yeni
Zelanda Senfoni, Manchester
Camerata ve Nippon Senfoni
Orkestrası'yla Uaponya turnesi) ve
lona Brown yönetimindeki
Danimarka Filarmoni Orkestrası'yla
konserler verdi. South Bank'ta Ingiliz
Oda Orkestrası'yla verdiği ilk Londra
konserinin ardından, Kraliyet
Liverpool Filarmoni, BBC lskoç
Senfoni, Bournemouth Senfoni, Halle,
BBC Filarmoni ve Manchester
Camerata orkestralarıyla konserler
vermek üzere davetler almaya
başladı. Jeffrey Tate yönetimindeki
Minnesota Orkestrası'yla verdiği
kanserle ilk kez Amerikalı
müzikseverlerin karşısına çıkan
Melnikov, yakın zamandaki projeleri
arasında, M are k Janowski
yönetimindeki Oslo Filarmoni
Orkestrası'yla Brahms'ın Piyano
Konçertosu No. J 'i çalacağı konserin
yanısıra, Lü Jia yönetimindeki
Norrkopings Senfoni, lsveç Oda, Yeni
Zelanda Senfoni ve Florida Filarmoni
orkestralarıyla konserler
bulunmaktadır.
Sanatçı resical programları dahilinde
Londra'da Queen Elizabeth Hall,
Paris'te Chatelet ve Louvre,
Frankfurt'da Alte Oper, Münih'te
Herkules, Barcelona'da Palau de
Musica ve Japonya'da Suntory Hall'da
konserler verdi. Viyana
Konzerthaus'daki konserinin yanısıra
1 995 Haziran'ında Londra'daki ilk
resicalini veren Melnikov, halen
düzenli olarak Master Series'e
katılıyor. Melnikov, Schleswig
Holstein, Gstaad, Verbier, Risor
(Norveç), Piano aux Jacobins (Fransa)
festivallerinin yanısıra, Natalia
Gutman'la birlikte Berlin'de Claudio
Abbado Festivali ve Uluslararası Bath
Festivali'nde (Ingiltere) konserler
vermesi için düzenli olarak davet
alıyor. Solo etkinliklerinin yanısı ra,
seçkin müzisyenlerle birlikte
sürdürdüğü oda müziği çalışmaları
kapsamında Vadim Repin'in yanısıra,
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Natalia Gutman, Victor Tretiakov,
Vanbrugh ve Borodin Dörtlüleri,
Boris Berezovsky ve yeni kurulan
Berezovsky/Melnikov Piyano Ikilisi'yle
olan çalışmalarını sürdürüyor.

Orchestra.

• Alexander Mel n i kov was born i n

London, Chatelet a n d Louvre Paris,

Chamber Orchestra, New Zealand
Symphony and Florida Philharmonic
In reciral Melnikov has appeared at
many of the worlds leadi ng halis
inciueling Queen Elizabeth Hall

1 97 3 into a Moscow family with deep

Alte Oper Frankfurt, Herkules

musical and i ntellecrual traditions.

München, Palau de Musica Bareelona

Graduaring from the Moscow

and Suntory Hall ]apan. He recently

Conservatory in 1 997 where he stud iecl

took over from Bronfman at the Vienna

under Lev Naumov, Mel n i kov

Konzerrhaus and following his

continued his srudies as a postgraduate

outstanding London recital debur at the

ar the Munich H igh School for Music

Wigmore Hall in July 1 99 5 , Mel n ikov

wirh El iso Wi rssaladze before spendi ng

now appears regularly i n the Master

a year at the International Piano

Series. He is regularly invired to appear

Foundation (Lake Como, ltaly) where

in many festivals such as Scleswig-

he studied with K. U. Schnabel, Dmitri

Holste i n , Gstaad, Verbier Festival, the

Bashkirov, Leon Fischer and Fou Tsong

Risor Festival in Norway, Piano aux

amongst orhers. Whi lst studying i n

Jacobins Festival i n Toulouse, wirh

Moscow, Meln i kov became the

Natalia Gutman at Claudio Abbado's

youngesr prizewi n ner of the Robert

Festival in Berl i n and i n the UK at the

Schumann Music I nternational

Bath I nternational Festival. In add ition

Competi tion ( I 989), the Queen

to his solo play i ng , Meln ikov regularly

Elisabeth Music International

performs chamber music with many

Competi tion ( 1 99 1 ), and has the Grand

d istinguished musicians and i n

Prix of the UNESCO Music
International Comperition.

addi tion to his well established
relationsh i p with Vadi m Rep i n , also

In concerto appearences, A lexander

works with Naralia Gutman, V ictor

Melni kov has aleeady worked with a

Tretiakov, the Vanbrugh and Boradi n

number of d istinguished conductors

Quarrers and with Boris Berezovsky i n

such as Jeffrey Tate, Andrew Li non,

the newly formed Berezovsky/Melnikov

Gergiev, Lazarev, Fedoseev, Bashmet

Piano Duo.

ere. and recent highl ights i nclude
performances with orchestras such as
the BBC Philharmonic, Neues Beri i ner
Kammerorchester, New Zealand
Symphony, on tour in ]apan wirh the
Manchester Camerata and Yom i ur i
Nippon Symphony Orchestra and with
the Dan ish Philharmonic conducred by
!ona Brown. Fol lowing a highly
succesfull London concerro debut at the
South Bank with English Chamber
Orchestra, Mel n ikov has been invited
to work with the Royal Liverpool
Philharmon ic, BBC Sconish Symphony
Orchesrra, Bournemouth Symphony
Orchestra, Halle, BBC Phi lharmonic
and MancheSter Camerara. He recently
made a highly succesfull US clebut with
the Minnesota Orchestra under Jeffrey
Tate and other forrhcoming concerro
appearances inclucle performances of
Brahms Piano Conceı-to No. ! with the
Oslo Philharmonic under Marek
Janowski, Norrkopi ngs Symphony
Ürehescra uneler Lü J ia, Sweclish

Part: Fratres

Estonyalı besteci Arvo Part 1 957-67
yılları arasında Estonya radyosunda
tonmayster olarak çalışmış, 1 963'de
Taliinn Konservatuvarı'nda Eller'in
kompozisyon sınıfından mezun
olmuştur. 1 962'de iki eseriyle,
Bahçemiz adlı çocuk kantatı ve
Dünyanın Gelişimi adlı oratoryosu ile
Genç Besteciler Ödülü'nü kazanan
Part' ın, ilk bestelerinde Prokofıef ve
Şostakoviç'in etkisi sezilir. 1 970'1erden
sonraki 3. Senfontsi ile, eski polifonik
formların ve geçmişteki armoninin,
hatta Gregoryen şarkılarının tekrar
canlandırılmasıyla Part, yeni bir
döneme başlamıştır. Onun "tarikat
yoldaşları" ya da "rahip biraderler"
anlamına gelen Fratres adlı eseri de bu
yeni dönemin ilginç bir örneğidir.
Fratres'in ilk versiyonu 1 977'de yedi
modern -ya da eski çalgı- ve vurmalı
çalgı için bir taç (point d'orgue)

üzerine üç sesli müzik olarak
bestelenmiş, Hortus Musicus adlı
Estonyalı bir eski müzik topluluğu
tarafından ilk kez seslendirilmiştir.
Part, Salzburg Festivali'nin siparişi
olarak I 980'de bu eserin teması
üzerine keman ve piyano için
varyasyonlar yazmış, bu versiyon
1 7 Ağustos 1 980'de Salzburg'da
eserin ithaf edildiği Gidon ve Elena
Kremer tarafından çalınmıştır. Besteci
ayrıca Berlin Filarmoni'nin 1 2
viyolonselisti için Fratres'in yeni bir
düzenlemesini daha yapmış ve bunda
eserin ilk versiyonunu temel almıştır.
Müzik yazarı Wolfgang Sandner'in
açıklamalarına göre "ilk versiyonda ve
1 2 viyolonsel için düzenlernede La-Mi
beşli aralığı üzerine kurulu taç noktası
tüm esere egemendir. Varyasyonlu
versiyonda ise, keman için özgür bir
giriş müziği (prelüd) öngörülmüş, iki
ölçülük solo vurma çalgı partisi ise
piyano akorlarıyla değiştirilmiş, taç
noktası diğer aralıklarla (interval)
güçlendirilmiştir. Eserin altı ölçü
süren teması ilk versiyonda dokuz
kez tekrarlanır ve her seferinde bir
küçük, ya da büyük terz (üçlü) pes
olarak duyurulur. Viyolonsel
düzenlemesinde ise, tema sekiz kez
tekrarlanır. Böylece Mi-Do-La-Fa-ReSi bemol-Sol-Mi-Do diyez
notalarından kurulu bir gam oluşur.
Bu altı ölçülük tema, ya vurma
çalgılar, ya da piyanonun direngen
bası ile kesintiye uğrar. Bu kesintiler
ritmik şekilde artarak temanın
melodik yapısının gelişmesine
yardımcı olur. Kolay partisi, yarı
saydam yapısıyla rahatça izlenebilen
eser buna karşılık kendini açığa
vurmaz." (Süre 1 2')
Beethoven: Keman Sonatı No.7

Beethoven Op.30 olarak 1 802'de
yazdığı üç keman sonatını Rus Çarı 1.
Aleksander'e ithaf etmiştir. Herhangi
bir yere bağlı olarak çalışmadığı için
bu ithaftan dolayı gelecek paraya
umut bağlamış, yıllar sonra Viyana
Kongresi için gelen Çariçe El izabet
Aleksiyevna'dan bu "Honorar"ını
ancak 1 8 1 S'de alabilmiştir. Bu üç
eserden ikincisi Do Minör tondaki
Sanat, bestecinin bu tondaki diğer
eserleri -Patetik Sanat ve 5. Senfoni-

BB

gibi tutkulu ve dramatik bir havadadır.
4/4'1ük ölçüdeki 1 . Bölüm neşeli ve
parlak (AIIegro con brio) tempoda
piyanonun kısa ve belirgin sunduğu
temayla başlar. Beethoven bu ana
temanın giriş motifini on yıl sonra 8.
Senfoni'nin allegro vivace bölümünde
değişik bir uygulamayla kullanmıştır.
Bundan sonra beliren yan tema, bu
ana temanın ikinci bölmesi olarak
gelişir. Bu iki temanın oluşturduğu
kontrast kemanın katkısıyla pekiştirilir.
Beklenenin aksine gelen kemanın
yansıttığı marş biçimli tema,
piyanonun teksesli eşliğiyle gelişir. Bir
anda roller değişir ve iki çalgı birbirine
yaklaşır. Güçlü bir kadans geliştirime
(developman) geçişi hazırlar.
Yine 4/4'1ük ölçüde, ağır ve ezgisel
(Adagio cantabile) tempodaki
2. Bölüm'e kemanın sakin ve
olağanüstü güzellikteki şarkısı
egemendir. Şarkı iki kez sert akorlarla
kesilir, ama keman yine sakin lied'ini
duyurur.
3/4'1ük ölçüde, neşeli (AIIegro)
tempodaki 3. Bölüm'de (Scherzo)
Do majör tondaki sevimli ve akıcı
tema, ritmik ağırlıkların
vurgulanmasıyla çeviklik kazanır.
Kemanın dans eden triyoleleri bu
bölümün renkliliğini arttırır.
Scherzo'ya bağlı olan trio bir karşıtlık
getirmez, aksine daha geliştirir.
Baslarda beliren ciddi bir kanonun
dengesi ancak birkaç ölçü süren
adagio ile bozulur.
4/4'1ük ölçüde neşeli (AIIegro)
tempoda ve Do minör tondaki 4.
Bölüm (Finale), birinci bölümün tam
bir eşdeğeridir. Dramatik şekilde
beliren finalde etkileyici motiflerin
sıralanmasından ve tatlı, hafif Do
majör tonda ağırlaşmasından sonra
çılgınca bir Do minör Coda ile eser
sona erer. (Süre 29')

olarak ders veren Wieniawski keman
sınıfını üstlenmişti. 1 865'de de ileride
Rus müzik yaşamında önem
kazanacak olan ilk üç öğrencisi de
mezun oldu. Vasiliy Bessel'in
anılarında pek de iyi bir hoca olmadığı
anlatılan, Ingiliz eşi ve iki çocuğuyla
konser turnelerini sürdüren
Wieniawski, her yıl Mayıs-Haziran
arasında Fransa, Hollanda, Danimarka
ve Belçika'da çalıyor; Ren kıyısındaki
sayfıye kentlerinde sosyetenin yıldızı
olarak konserler veriyordu. Ancak
tutkulu bir kumarbaz olan büyük
kemancı, konserlerinden ne kadar
kazanırsa kazansın rulette kaybediyor
ve yine parasız kalıyordu.
Mozart'ın Lorenzo da Ponte'nin
Ayrıca Londra'da "Musical Union
librettosu üzerine bestelediği ve ilk
Matinee"lerin sık sık konuğu olan
kez 1 787'de Prag'da oynanan i ki
Wieniawski, 22 Mayıs 1 866 günü
perdelik Don Giovanni Op erası'nda
Faust Fantezisi'ni çalmış; ama eser
1 7. yüzyılda Sevil'de geçen olaylarda
biraz hezeyanlı, abuk sabuk bulunmuş;
Don J uan'ın çapkınlıkları konu edilir.
ancak bazı eleştirmenler de
Liszt de -Mozart'tan kullandığı bu
olağanüstü kemancının fanteziyi sanki
tek operan ın- en ünlü temalarını
hiç güçlük yokmuş gibi yorumladığını
parlak bir piyano yazısıyla renkli
belirtmişti. O günkü konserde ikinci
biçimde üç bölümde işler.
kemanda Ries, viyolada Hahn ve
Uvertürden alınan temalarla
viyolonselde Piatti ile Beethoven ve
başlayan ağır (G rave) gi rişte
Mendelssohn'un oda müziğine birinci
öldürülen komutan ın ürkütücü
kemanda katılan Wieniawski, 1 868'de
motifi de (2. Perde) anımsanır. 2.
Leipzig'de yayınlanan Faust Fantezisi'ni
Bölmede önce ağırca (Andantino)
Danimarka Kralı Christian'a ithaf
tempoda eserin 1 . Perde 3.
Sah nesinin ünlü düeti " Reich mir die etmişti.
Moskova'daki ölümüne kadar konser
Hand, mein leben" (La ci darem la
mano) duyurulur ve bu düet üzerine turnelerini sürdüren, tüm Avrupa'yı
dolaşan ve 1 872-74 Amerika
ilk olarak zarif süslemelerle ağır
turnesinden önce 1 869 yazı başında
(Adagio), sonra da usta bir
lstanbul'a da gelip Sultan Abdülaziz'in
kontrpuanla parlak (AIIegro giusto)
huzurunda resital veren Wieniawski,
varyasyonlar sergilenir. 3. Bölme'de
son konserlerinde genellikle
ise 1 . Perde 4. Sahne'deki içki
Mendelssohn'un Keman
sahnesi, Don J uan'ın şampanya
Konçertosu'nun 1 . Bölümü'nü, Faust
aryası "Finch' han dal vino" h ızlı
(Presto) ve çok hızlı (Prestissimo)
Fantezisı"ni ve Op. / 7 Legende'ı çalıyor;
H.W. Ernst'in Macar Şarkilan ile
tempolarda, etki leyici virtüözlükle,
programını bitiriyordu.
orkestral bir dille yansıtılır.
Ünlü piyanist ve besteci Ferruccio
Gerçekten de virtüöz bir yoruma
sahne olan Faust Fantezisi, Fransız
Busoni ( 1 866- 1 924) 1 9 1 7'de,
besteci Charles Gounod'nun,
zorluğuyla piyanistleri ürküten eserin
Liszt: Reminiscences de Don Juan
Geethe'nin Faust trajedisi üzerine
yeni baskısını yayınlarken, teknik
Liszt Reminiscences de Don }uan (Don
Jules Barbier ile Michel Carre'nin
güçlüklerin çözüm yollarını da
Juan'ı Anımsayışlar) ya da Don }uan
açıklamıştır. (Süre 1 6')
hazırladığı libretto üzerine yazdığı beş
Fontezisi adlı eserini de Beliini'nin
perdelik Faust (ya da Marguerite)
Norma ve Meyerbeer'in Şeytan Robert
Operası'ndan motifler üzerine keman
Wieniawski: Fantaisie Brillante
adlı operaları üzerine fantezilerle aynı t-------1 ve orkestra için bestelenmiş; ve ilk
zamanda, 1 84 1 ' de yazmış; önce solo
kez Paris'te 1 859'da seslendirilmiştir.
1 862'de Anton Rubinstein'ın
(S4 1 8), sonra da iki piyano için (S656) yönetiminde açılan St. Petersburg
Bilindiği gibi ihtiyar doktor Faust
düzenlediği bu eseri Danimarka Kralı
ölüm korkusuyla Şeytan Mefisto ile
Konservatuvarı'nda, o yıllarda zaten
VIII. Christian'a ithaf etmiştir.
anlaşarak gençliğini geri ister;
Rus Müzik Derneği'nde gönüllü
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Marguerite'e aşık olunca onu elde
etmek için ugraşır . . . O yıllarda,
1858'de Anton Rubinstein eşliginde
Paris'te, 1 859'da Londra'da -viyola ile
de- konser veren ve 1 860'da George
Osberne'un yegeni ile evlenen
Wieniawski, 7 1 kez sahnelenen
Faust'u da yeterince izlemişti. Faust
Fontezisi de agır ve ciddi bir girişle,
4/4'1ük ölçüde ve ılımlı neşeli (AIIegro
moderato) tempoda başlar. Kemanın
resitatif tarzı bir kadansından
(Cadenza con recitativo) sonra önce
tema, sonra da varyasyonu olmak
üzere operanın 2. Perde'den
Valentin'in duası ("Anges
purs . . . Christ est ressuscite"), 3.
Perde'den Faust'un Cavatina'sı
("Salve, dimora, casta epura") ve
sonunda S. Perde'deki bale
müziginden vals gibi ünlü temaları
parlak biçimde, pizzicatolar, armonik
sesler, oktavlar, tek tel üzerinde
gösteriler gibi kemanın teknik
olanaklarını ustalıkla zorlayarak
işlenir.
Waxman: Carmen Fantezi si

Alman asıllı Amerikalı besteci Franz
Waxman, Berlin Konservatuvarı'nda
ögrenimi sırasında yaşamını caz
orkestralarına düzenlemeler yaparak,
kahvelerde piyano çalarak
kazanmıştır. 1 930'da, Friedrich
Hollander'in müzigini hazırladıgı,
Marlene Dietrich'in oynadıgı ünlü
Mavi Melek filminin müziginin
aranjmanlarını yapmış, orkestrayı
yönetmiş ve böylece sinema
dünyasına adımını atmıştır.
Nazi tehditi üzerine Amerika'ya
yerleşen ve en iyi film müzigi bestecisi
olarak tanınan Waxman, SO'den fazla
filmin müzigini üstlenmiş, 1 947'de Los
Angeles Müzik Festivali'ni kurmuş ve
ölümüne kadar yönetmiş; Stravinski,
Walton, Vaughan Williams,
Şostakoviç ve Schönberg gibi
bestecilerin 80 kadar eserinin
Amerika'daki ilk yorumunu
gerçekleştirmiştiL Waxman'ın önemli
film müzikleri şunlardır: Bride of
Frankenstein ( 1 935), Magnifıcent
Obsession ( 1 936), Rebecca ( 1 940), Dr.
Jeky/1 and Mr. Hyde ( 1 94 1 ), Objective
Burma ( 1 945), Humoresque ( 1 947),
Oscar kazanan Sunset Boulevard

( 1 950) ve A P/ace in the Sun ( 1 95 1 ),
My Cousin Rache/ ( 1 953), Soyonara
( 1 957), Peyton Place ( 1 957), Taras
Bulba ( 1 962).
Waxman 1 947'de kurdugu festival ile
ugraşırken John Garfıeld'in kemancı
olarak rol aldıgı Humoresque adlı film
için Bizet'nin Carmen Operası'ndan
temalar üzerine müzigi tamamladı.
Keman ve orkestra için olan bu
müzigi, filmde gerçekte ünlü kemancı
lsaac Stern çalıyordu. Aslında
Waxman eseri ünlü Jasha Heifetz'e
ithaf etmişti; Heifetz de Carmen
Fantezisi'ni birkaç ay sonra, film
piyasaya çıkmadan önce, 9 Kasım
1 946'da Donald Voorhees
yönetimindeki RCA Victor Senfoni
Orkestrası eşliginde plaga doldurdu.
Piyano eşligiyle de çalmabilen Carmen
Fantezisi, piyanonun 2/4'1ük ölçüde, La
Majör tonda, neşeli ve oyuncu
(AIIegro giocoso) tempoda 1 9 mezür
boyunca duyurdugu, ünlü Toreador
marşıyla başlar; sonra keman kısa bir
kadansla girer. 2/4'1ük ölçüdeki
Habanera dansı türlü süslemelerle,
çift seslerle, akorlarla sergilenir.
Kemanın Sol telinde, 3/4'1ük ölçüde,
oldukça ılımlı agırlıktaki (Andante
molto moderato) tempoda
duyurdugu duygulu ezgiden sonra,
neşeli (AIIegro) tempoda, 3/8'1ik
ölçüdeki canlı Seguidilla dansı, aralarda
virtüöz kadans geçişleriyle süslenerek
yansıtılır. Canlı pasajlardan sonra da
eser, çingene kızların 2. Perde'deki,
3/4'1ük ölçüdeki kıvrak dansını
olaganüstü parlak işlemelerle
duyurarak sona erer. (Süre 9')
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P H I LHARMON IA O RKESTRASI
THE PHILHARMONIA ORCHESTRA

IUEczacıbası

LEONARD SLAT K I N

Leonard Slatkin Los Angeles'ta
müzisyen bir ailenin çocuğu olarak
doğdu. Anne ve babası Hollywood
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nı anma konseri.
Dedicated ro the memory of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, founder of the
Yaylıçalgılar Dörtlüsü'nün
İstanbul Foundation for Culture and Arts.
kurucularındandı. Müzik kariyerine
piyanoyla
başladıktan sonra ilk olarak
Şef: LEONARD SLATKIN, conduccor
babasıyla şeflik çalışmaya başladı,
rLEO N I DAS KAVAKO S, kem an v iol in
-1 Walter Susskind' le Aspen'de ve
____________________--= ••..,.rn•.,."'-________
ardından Jean Morel'le Juilliard Müzik
Okulu'nda devam etti. Leonard
Slatkin, dünyanın birçok yerinde
yönettiği konserlerdeki yaratıcı
program seçiminin yanısıra klasik,
romantik ve 20. yüzyıl
repertuvarlarını olağanüstü
yorumlamasıyla büyük beğeni
toplamaktadır. Ekim 2000'den
itibaren BBC Senfoni O rkestrası'nın
Birinci Şefliği görevine başlayacak
olan Leonard Slatkin, bu orkestrayla
ilk konserini orkestranın 70
yaşgününü kutlayacağı 22 Kasım
2000'de verecek. Geçen zaman
içinde orkestrayla yakın ilişkiler
kuran ve BBC Proms'da düzenli
konserler veren Slatkin, ayrıca
Ludwig van Beethoven ( 1 7 70- 1 82 7 )
Wil liam Bolcom'un Songs of
Egmont Uvertürü, Op.84 Egm on r Overrure Op.84
lnnocence and Experience'ının Avrupa
Sostenuto ma non troppo - A llegro
prömiyerini ( 1 996), John
Corigliano'nun
A Dylan Thomas
Ludwig van B eethoven
Trilogy'sini Washington ve New
Keman Konçertosu, Re Majör Op.6 1 Viol in Concerro in D Major Op.6 ı
Allegro ma non troppo-Cadenza-Tempo 1 Larghetto
York'taki prömiyerlerinin ardından,
Rondo (A llegro-Cadenza-Tempo /)
1 999 Kasım ayında Avrupa'da ilk kez
seslendirdi.
Halen Onursal Şefi
Ara lnrermission
olduğu Saint Louis Senfoni
Aaron C opland ( 1 900- 1 990)
Orkestrası'nın 1 979-95 arasında
Senfoni No.] Symphony No.3
Müzik Yönetmeni olan Slatkin, 1 992Katkıları için ECZAClBAŞI HOLDİNG A.Ş.ye te;ekkiir ederiz.
We ıvould /ike to thank ECZAClBAŞI HOLDİNG A.Ş. for spomoring this performance.

•

•

•

•

•

Mo/to moderato
•

•

A llegro mo/to

•

A ndantina quasi allegretto

M o/to delibeı·ato ( Fanfare). A llegro risoluto

ı 5.6.2000, Aya Irini

Müzesi, I 9.30

Hagia Ei ren i Museum,

7.30

pm

Bu komer "Britain-Turkey 2000'' etkinlikleri kapsamında gerçekle;tirilmipiı·.
This concert has been realised within theframeıvork of "Britain-Turkey 2000".

•
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99 yılları arasında da Blossom
Festivali'nin yöneteciliğini yaptı.
1 996'da Washington'daki Ulusal
Senfoni Orkestrası'nın Müzik
Yönetmeni oldu. 1 997'den bu yana
da Philharmonia Orkestrası'nın
Birinci Konuk Şefi'dir. Amerika'nın
yanısıra Avrupa'da Philharmonia,
Kraliyet Concertgebouw ve Fransız
Ulusal Orkestrası'nın yanısıra Berlin
ve Münih Filarmoni, Viyana Senfoni
ve Çek Filarmoni orkestralarıyla da
çalışmalarını sürdürmektedir.
Leonard Slatkin'in SO kez Grammy
Ödülü'ne aday gösterilen ve dört
kez de bu ödülü almaya hak kazanan
1 00 üzerinde kaydı bulunmaktadır.
• Leonard Slarkin was born i n Los

Angeles inro a family of musicians.
His parenrs were founding mem bers of
rhe Hollywood Srring Quarrer. Afrer
beg i n n i ng his musical career on rhe
piano, he fırsr srudied conducring
wirh his farher, con r i n u i ng wirh
Walrer Susski nd ar Aspen and Jean
Morel ar J u i l l iard School of Music.
Inrernarionally recognised as a
conducror of rhe highesr srarure,
Leonard Slarkin's performances
throughout rhe world have been
disringuished by imaginarive
programın i ng and highly praised
inrerprerarions of classical, romanric
and 20rh cenrury reperroire. Leonard
Slarkin will rake up rhe posi rion of
Chief Conducror of rhe BBC
Symphony Orchesrra from Ocrober
2000, his i naugural concerr raking
place on rhe 22nd of that month when
rhe orchesrra celebrares irs 70rh
birrhday. H e has developed a srrong
relarion wirh this orchestra over a
number of years including regular
appearences ar rhe BBC Proms and rhe
European premiere of William
Bolcom 's Song.r of /nnocence and

Experience in 1 996, and rhe firsr
European performance of John
Corigliano's A Oyları Thoma.r Trilogy,
which he premiered very succesfully i n
Washingron and New York. H e i s
Conducror Laureate o f rhe Sai nr Louis
Symphony fallawing sixreen years as
rheir Music Direcror (1 979-95). He
was rhe Di recror of rhe Biossam
Festival from 1 992-99. He has been
rhe Music Direcror of rhe National

Symphony Orchesrra si nce 1 996 and
rhe Principal Guest Conducror of rhe
Phi lharmonia Orchesrra s i nce 1 997. In
Europe, Leonard Slar k i n has developed
srrong relarionships wirh several major
orchesrras, i n parrinılar rhe
Phi lharmonia, rhe Royal
Concerrgebouw Orchesrra (rwo weeks
each season) and wirh rhe Orchesrra
National de France, rhe Berli n
Philharmonic, Munich Phi lharmonic,
Vienna Symphony and Czech
Phil harmonic as wel l. Leonard Slar k i n
has made over 1 00 record ings which
have been recognised wirh four
Grammy awards and fifry Grammy
no m inarions.

LEO N I DAS KAYAKOS
Leonidas Kavakos günümüzün en
beğenilen keman virtüözlerinden
biridir. Henüz kariyerinin başındayken
en önemli ödülleri kazanan Kavakos,
olağanüstü yeteneklerini
olgunlaştırarak günümüzün önde
gelen orkestra ve şeflerinin en çok
aradığı kemancılardan biri oldu.
1 967'de doğan Kavakos, beş yaşında
keman eğitimine başladı ve
çalışmalarını Yunan
Konservatuvarı'nda Stelios
Kafantaris'le sürdürdü. Onasis
Vakfı'ndan kazandığı bursla ABD'deki
Indiana Üniversitesi'nde Joseph
Gingold'un master sınıfına devam etti.
ilk konserine 1 984'te Atina
Festivali'nde çıktı. ABD'deki ilk
konserini 1 986'da veren Kavakos,
ABD'de her yıl düzenli olarak çıktığı
turnelerinde Chicago, Cincinnati,
lndianapolis, Dallas, St Louis,
Baltimore, Montreal ve Ulusal Senfoni
(Washington) ve Minnesota
orkestralarıyla konserler
vermektedir. Kavakos, 1 985'de
Helsinki'deki Sibelius Yarışması'nı
kazanması ve şöhretinin hızla
büyümesiyle birlikte, Avrupa'nın
birçok ülkesinde konserler ve
resicaller vermeye, belli başlı
festivaliere katılmaya başladı. Konser
verdiği orkestralar arasında Londra
Filarmoni, Kraliyet lskoç Ulusal,
Halle, Bournemouth Senfoni, Ingiliz
Oda, lskoç Oda, City of Birmingham
Senfoni, Helsinki Filarmoni, BBC
Filarmoni ve Senfoni, BBC lskoç
•

Senfoni, Philharmonia, Çek Filarmoni,
Camerata Academica Salzburg,
Frankfurt Radyo Senfoni orkestraları
bulunmaktadır. Japonya'da da birçok
kez konser veren Kavakos'un
konserlerini James Canlon, Sir
Andrew Davis, Charles Dutoit,
Neemi Jarvi, Metzmacher, Oramo,
Salonen, Saraste, Sandor Vegh,
Sawallisch, Svetlanov, Tilson-Thomas,
Vonk ve Welser-Möst gibi şefler
yönetti. Kavakos, 1 99 1 'de Sibelius'un
orijinal ( 1 903/04) ve yeni
versiyonlarını seslendirdiği Keman
Konçertosu kaydıyla Gramophone'un
Yılın Konçertosu Ödülü'nü kazandı.
Bunun yanısıra Debussy, Kreisler,
Paganini, Schubert, Çaykovski,
Wieniawski'nin eserlerinden oluşan
bir resital CD'si ile Sibelius'un
Humoresques'inin kayıtlarını yaptı.
Sanatçı bir Stradivarius "Falmouth"
( 1 692) keman la çalıyor.
• Leonidas Kavakos has become one of

roday's mosr soughr afrer virruoso
viol i n isrs. Since w i n n i ng major prizes
early in his career, he has marured i n ro
a virruoso of exceprional gifrs and is
now i n demand wirh rhe world's
faremost orchesrras and conducrors.
Born in 1 967, Kavakos began studying
violi n ar age five, conri n uing his
studies ar rhe Greek Conservaroire wirh
Srelios Kafanraris. A n Onassis
Foundation scholarship enabled h i m ro
arrend master dasses wirh Joseph
Gingold ar I n diana University, USA.
H e made his concerr debur ar rhe
Arhens Festival in 1 984. Kavakos'
U n i ted Srares debur was made i n 1 986
and he now rours Norrh A merica
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annually and works with the Symphony
orchescras of Chicago, C incinnati,
I nd ianapolis, Dallas, St Louis,
Baltimare and Monrreal as well as the
Minnesota Ürehescra and Washingron's
National Symphony. In Europe,
Kavakos' repurarion spread fast
fallawing his winni ng the lnrernarional
Si beli us Competi rion in Helsinki i n
1 98 5 . S i nce c hen, he has been giving
concerrs and reci ta ls i n al most every
European counrry, and has appeared i n
the most imporranr festivals. Orhers he
has played with include the London
Philharmonic Orchescra, rhe Royal
Scottish National Orchescra, Halle,
Bournemouth Symphony, the English
and Scottish Chamber Orchescras, C i ry
of B irmingham Symphony, Helsinki
Philharmonic, BBC Philharmonic and
Symphonic orchestras, B B C Scottish
Symphony, Philharmonia, Czech
Philharmonic, Camerata Academ ica
Salzburg and rhe Frankfurt Radio
Symphony orchestras. He has also
played i n Japan. Distinguished
conducrors featured in Kavakos' career
to dare i nclude: James Conlon, Sir
Andrew Davis, Charles Dutoit, Neemi
Jarvi, Metzmacher, Oramo, the Finnish
conductors Salonen and Saraste, as well
as Sandar Vegh, Sawallisch, Sverlanov,
Temirnakov, Tilson-Thomas, Vonk and
Welser-Mösr. I n 1 99 1 Kavakos won
rhe Gramophone Concerro of rhe Year
Award for his world premiere recordi ng
of the Sibel i us Violin Concerto in borh i rs
fina! version and in the original
1 903/04 version. Other recordi ngs
i nclude a reciral d ise of music by
Debussy, Kreisler, Paganini, Schuberr,
Tchaikovsky and Wieniawsky, as well
as Si beli us' Hmnoresques for Finlandia
Records. Kavakos plays a "Falmourh"
Stradivarius of 1 692.

PHILHARMONIA O RKESTRASI
T H E PHILH A R MO N I A
ORCHESTRA

Dünyanın en önemli orkestraları
arasında yer alan Philharmonia
Orkestrası, seçkin tarihindeki en ilginç
ve dinamik döneme, yeni bir binyıla,
özgüvenini tazelemiş bir şekilde girdi.
Orkestra 1 999/2000 sezonunda ünlü
Alman şef Christoph von
Dohnanyi'yle (Sürekli Şef) üçüncü
•

yılını geride bıraktı. Dohnanyi'nin ve
Birinci Konuk Şef Leonard Slatkin'in
yönetimindeki orkestra, Kraliyet
Festival Salonu'nun yerleşik topluluğu
olarak Londra'da ve diğer yerlerde
verdiği konserlerle Ingiliz müzik
yaşamındaki önemini perçinledi.
Philharmonia Orkestrası, l 945'de bir
kayıt orkestrası olarak kurulmasıyla
birlikte, yüzyılımızın en önemli
şeflerinin ilgisini çekti ve bugüne kadar
Furtwangler, Richard Strauss,
Toscanini, Canteli i, Karajan ve Otto
Klemperer gibi seçkin orkestra
şefleriyle çalıştı. 1 999/2000 sezonunda
Sanderling, Gergiev, Levine,
Ashkenazy, Zinman, Maazel ve Hickox
gibi şeflerle çalışma imkanı buldu.
Birkaç yıl önce Hoffmann Komitesi,
Londra'daki orkestralar arasında
Philharmonia'yı seçerek
ödülendirmesinin yanısıra, topluluk
geçen zaman içinde başka ödüller de
aldı. Bunlar arasında iki Evening
Standard Ödülü bulunmaktadır
(Nikolous Harnoncourt Beethoven
Serisi için Sanat Başarı Ödülü ve
1 996'da En Iyi Topluluk Ödülü).
Topluluk ayrıca Kraliyet Filarmoni
Orkestrası'nın Büyük Orkestra
Ödülü'nü de kazandı. Topluluğun şu
andaki konuk bestecisi olan James
HacMiilan'ın da aralarında bulunduğu
yaşayan birçok "yeni müzik"
bestecisine eser ısmarlayan topluluk,
yenilikçi program politikalarıyla
eleştirmenlerin de büyük beğenisini
kazandı. Kraliyet Filarmoni Derneği
topluluğun bu alanda gösterdiği
çabaları, SBC Clocks and Clouds: The
Music ofGyörgy Ligeti başlıklı çalışmaları
özelinde " 1 997 En Iyi Konser Serisi
Ödülü"yle ödüllendirdi. Philharmonia
Orkestrası, ayrıca Ingiltere'nin en
çalışkan müzik elçilerinden biri olarak
da faaliyetlerini sürdürüyor. 1 952'de
Herbert Von Karajan'ın yönetiminde
ilk Avrupa turnesine çıkan topluluk,
1 955'de kuruluşunun onuncu yılı
kutlamalarında üyelerinin solist olarak
da yer aldığı ilk ABD turnesinde
kalitesini bir kez daha kanıtladı.
Orkestra halen Avrupa, Amerika,
Uzak Doğu, Avustralia'da turnelere
çıkıyor; yerleşik orkestrası olduğu
Paris'teki Chatelet Tiyatrosu ve
Atina'daki Megaren'daki konserlerini
sürdürüyor.
-

• One of the world's great orchestras,

the Phil harmonia stands poised on the
brink of rhe new mi llenium ro enter
the most exciting and dynamic phase in
i ts distinguished history. The 1 999/00
season was the Orchesrra's second
season wirh renowned German maestro
Chrisroph von Dohnanyi as Principal
Conducror, the Philharmonia has
consolidated i ts central position in
British musical life, both in London
where it is a Residene ürehescra ar rhe
Royal Festival Hall and in the wider
community through its regional
residencies. From auspicious beginning
in ı 94 5 when the Ürehescra was
founded primardy as a recording
orchesrra, rhe Philharmonia went on ro
arrract some of this century's greatest
conducrors. The orchestra is exrremely
proud to have worked under eminenr
conducrors such as Furrwangler,
Richard Strauss, Toscanin i , Canteli i,
Karajan ve Otto Klemperer. For the
ı 999/00 season, the Orchesrra is joined

by a galaxy of the fı nest international
conducrors includ ing Sanderling,
Gergiev, James Levi ne, Ashkenazy,
Zinman, Maazel and Hickox. The
decision of the Hoffman Commirree
several years ago to endorse the
Philharmonia as irs preferred choice
among London's orchesrras has been
amply j usrifıed by several major awards
during rhe pasr few seasons. These
ineJude rwo Evening Standard awards the Outstanding Arristic Achievemenr
Award for rhe Nikolaus Harnoncourr
Beerhoven Series and the 1 996
Outstanding Ensemble Award as well
as rhe Royal Philharmonic Sociery's
Large Ensemble Award. The Orchesrra
has also won unanimous critica! acclaim
for irs innovacive programıning policy
at the hearr of which is a commitmenr
to performing and commissioning new
music by the world's lead ing living
composers, among whom i ts current
Visiting Composer James MacMillan.
The Orchescra's commitmenr in this
fı le was endorsed when their joint series
w ith SBC Clocks and Clouds: The Mmic
of Gyo·rgy Ligeti was awarded the 1 997
-

Best Concerr Series Award by The
Royal Philharmonic Society. In
addition the Philharmonia Ürehescra
plays a prominenr role as one of the
UK's most energeric musical
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ambassadors. !ts fırst European rour
took place i n 1 95 2 , under the baron of
Herben von Karajan. Three years later
in their tenrh anniversary year, the
Orchesrra roured the US for the fırst
rime, showing off rhe qual i ty of i ts
members by using rhem as soloisrs. The
orchesrra has conrinued ro rour
regularly in Europe, Uni ted States, rhe
Far East and Ausrralia, as well as
carryi ng our presrigious residencies at
the Chareler Tlıearre, Paris and the
Megaran Athens.

Beethoven: Egmont Uvertürü

Beethoven 1 8 1 O yılında, Viyana Saray
Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan
Geethe'nin Egmont adlı trajedisi için
bir sahne müzigi yazmıştı. Dokuz
bölümlük müzikten en başarılısı,
bugün de ayrı bir eser olarak çalınan
Uvertür oldu. Beethoven karşıligını
görmese de, Geethe'ye duydugu
saygıyı, yayıncı Breitkopf & Hartel'e
yazdıgı mektupta vurgulamış ve bunu
göstermek için de tiyatro
yöneticilerinden hiçbir şey
istemedigini belirtmiştir.
Eser, 1 6. yüzyıl ortalarında Ispanya'nın
işgaline karşı başkaldıran, bugün
Hollanda ve Belçika sınırları içinde
kalan Flaman (Fiemenk) bölgesinin
Kontu Egmont'un, ülkesinin
bağımsızlıgı için savaşını ve yaşamı
pahasına buna ulaşmasını konu alır.
3/2'1ik ölçüdeki agır ve hüzünlü
(Sostenuto ma non troppo) giriş,
ezilen Flaman halkını simgeler. 25.
mezürde, daha sonra beliren 3/4'1ük
ölçüde, Allegro tempodaki hızlı ve
tutkulu tema ise bagımsızlık istegini
yansıtır. Bu iki tema arasındaki
çekişme tüm uvertür boyunca sürer.
Tahta üfleme çalgılardan hafifçe
yükselen başkaldırı, yaylı çalgıların
katılımıyla güçlenir. Parlak akorlar
kahraman Egmont'un ölümünü
belirler, ancak Flaman halkı işgalden
kurtulacaktır. Eser hızlı (AIIegro)
bitişle bir Zafer Senfonisi
coşkunluguyla, bagımsızlıgı kutlayarak
sona erer. (Süre 9')
Beethoven: Keman Konçertosu

36 yaşındaki Ludwig van Beethoven,
1 806 yılında besteledigi tek Keman

Konçertosu'nu kemancı Franz Clement
( 1 780- 1 842) için yazmasına karşın,
gençlik arkadaşı Stephan von
Breuning'e ithaf etmiştir. Beethoven
daha önce Op.40 ve Op.50 olarak
numaralanan, Keman ve Orkestra için
Romans adıyla iki eser bestelemiştir.
Kendisi için oldukça verimli yıl olan
1 806'da Op.59 Yayl1 Çalg1lar
Dörtlüleri'ni, 4. Senfoni'siyle 4. Piyano
Konçertosu'nu yazan Beethoven,
keman konçertosunun solo partisi
için pratik yönden Franz Clement'ten
yararlanmıştır.
Ancak eserin ilk yorumu hiç de kolay
olmadı: Viyana'da 1 806 Noel
gecesinden bir gün önce, 23 Aralık'ta
gerçekleşen ilk seslendirilişte,
partisyonun önemli bölümü henüz
hazır degildi. Theater an der Wien
Orkestrası'nın başkemancısı ve
yöneticisi, harika çocuk olarak ün
kazanan ve konserin odak noktası
olan 26 yaşındaki Clement, partisinin
çogunun notasını "prima vista" (ilk
görüşte) çalmak zorunda kalıyordu.
Beethoven de, belki bu geç kalışının
suçlulugunu hissetmiş, kendini
affettirmek için eserin başına
merhamet anlamına gelen Clement
kelimesiyle ilgili, yarı ltalyanca, yarı
Fransızca bir cümle yazmış;
"Concerto per clemenza pour
Clement" sözleriyle konçertoya
merhamet gösterilmesini dilemişti.
Ayrıca Mehul'un uvertürü, Mozart ve
Cherubini'nin bazı eserlerinin yer
aldıgı konser, solistin Fantasia'sı ile
bitiyordu. Bugün bile provasız
çalınmasına pek cesaret edilemeyen
Beethoven'in konçertosu, bölümler

halinde seslendirilmiş, arada Clement
bazı virtüöz soloları, tek tel üzerinde
çaldıgı kendi sonatını da yorumlamış,
hatta bunu kemanı ters tutarak -o
çagda istenilen gösteriler gibi
yapmıştı. Bu gösteriler daha sonradan
alayla anımsanmasına karşın
dinleyiciler solisti çok begenmiş,
konçerto da kabullenilmişti. Ancak
basın daha katıydı: Wiener
Theaterzeitung, eserin özgünlügü ve
güzellikler içeren birçok pasajı
nedeniyle alkışlandıgını, ama
orkestranın kopmalar gösterdigini,
konçertoda ilintisiz tekrarların,
üstüste yıgılmış fıkirlerin yorucu
oldugunu belirtmişti. Ciddi bir
eleştirmen de "Beethoven'in ne yazık
ki 1. ya da 2. Senfoni'leri gibi eserleri
artık insanlıga hediye etmedigi''nden
yakınıyordu. Beethoven arkadaşı
Bayan von Breuning için konçertonun
piyano düzenlemesini de yapmış ve
her iki versiyon 1 809'da yayınlanmıştı.
Konçerto ancak bestecinin
ölümünden 1 7 yıl sonra konser
salonlarında yaygınlaşabilmiştir:
1 844'de, 1 2 yaşındaki Joseph Joachim,
Mendelssohn'un yönetimindeki
Londra Filarmoni Dernegi Orkestrası
eşliginde -daha önce 1 4 yaşındaki
Henri Vieuxtemps ve daha sonra da
l l yaşındaki Yehudi Menuhin'in
yaptıkları gibi- konçertoyu
seslendirmiş, daha sık çalınması için
büyük çaba göstermiştir. Eseri "ruhsal
bir Everest"e benzeten ünlü şef Fritz
Busch 1 927'de, kısa pantalonlu harika
çocuk Menuhin'e "kimse çocuk
sinema yıldızı Jackie Coogan'ın
Hamlet'i oynamasına izin vermiyor"
diye söylenmiş, ancak provadan sonra
olumlu cevap vermiştir.
Keman konçertoları arasında,
gerçekten de zirvede duran eser, bir
bütün halinde dinlenildigi zaman
içtenlikli keman-orkestra diyaloğu
sezilebilen, gösterişe ve solistli k
virtüözlüğe önem vermeyen, teknigin
üzerindeki anlamlı güzelligiyle
Beethoven'in tek lirik konçertosudur.
Aynı yıl yazılan 4. Piyano
Konçertosu'ndaki solistle orkestra
arasındaki, daha ilk bakıştaki savaşım
yerine bu eserde karşılıklı konuşma
yeglenmiş; solistten formu, özü ve
ruhsal yapıyı kavraması istenmiştir.
Ancak son bölümü parlak bir yorum
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gerektiren konçertonun yapısıyla ünlü canlı ve neşeli bir av borosu çağrısını
Rus asıllı ünlü şef Sergei
andıran rondodur. Temayı bu kez
solistler de ilgilenmişler, Joseph
Koussevitzky'nin ( 1 874- 1 95 1 )
önce keman sunar. Ritmik rondo,
Joachim ve Franz Kreisler gibi
1 943'de ölen eşi Natalie'nin anısına
kemana her türlü virtüözlük olanağını
kemancılar, hatta günümüz
kurduğu müzik vakfının yaz okulu
sağlar ve zaman zaman minör tonda
bestecilerinden Alfred Şnitke, eser
Berkshire Music Center'de, 1 965'deki
eğlenceli biçimde kesilmesine karşın,
için kadans bestelemişlerdir.
emekliliğine kadar ders veren
neşesini sürdürür, yine kemanla son
4/4'1ük ölçüde, çok hafif timpani
Copland'ın 3. Senfoni'si o zamanki en
akorlara ulaşır. (Süre 43')
vuruşlarıyla, o kadar çabuk olmayan
büyük Amerikan Senfonisi olarak
(AIIegro ma non troppo) tempoda
kabul edilmiştir. Biri pikolo dört flüt,
başlayan 1 . Bölüm, uzun bir orkestra �------� üç obua, üç klarnet, üç fagot, dört
Cop/and: Senfoni No.3
girişini içerir. Baştaki dört darbenin
korno, dört trompet, üç trombon,
ilginç bir de öyküsü vardır:
Copland üç tane senfoni
tuba, timpani, vurma çalgılar, arp,
bestelemiştir: likini 1 924-25 yıllarında
Beethoven, sağıdığının arttığı
piyano ve yaylı çalgılar için bestelenen
orkestra ve org için yazmış ve
ve üçüncü bölümü fanfar müziğiyle
günlerde birşey duyar gibi olur.
Kuşkuyla pencereye doğru gittiğinde,
Paris'teki öğretmeni Nadia
işlenen bu dört bölümlü senfonisi ilk
komşu kapının vurulduğunu görür ve
kez Sergei Koussevitzky
Boulanger'ye ithaf etmiş, onun
katılımıyla Walter Damrosch
işitme duyusunu hala yitirmediğine
yönetimindeki Boston Senfoni
sevinerek bu vuruşları konçertoda
Orkestrası tarafından 1 8 Ekim
yönetiminde New York'ta 20 Şubat
değerlendirir. Beşincisi, tahta üfleme
1 92S'de seslendirilmiştir. Copland bu
1 946'da seslendirilmiştir. 3. Senfoni
Boston Senfoni Liyakat Madalyası ile
senfoniyi sonradan, 1 928' de orgsuz
çalgıların girişiyle altta kalan bu
vuruşlar sanki eserin nabzı gibidir.
ödüllendirilmiş; Müzik Eleştirmenleri
olarak düzenlemiş ve eser önce
Bi rbirine yakın altı yan temanın
Derneği'nce bir Amerikalı besteci
1 93 1 'de Ernest Ansermet
duyurulduğu orkestral ritornello,
tarafından yazılan en önemli yeni
yönetiminde Berlin'de, sonra da I S
barışçı bir hava oluşturur. Her iki ana
Şubat 1 93S'de New York'ta
orkestra eseri olarak selamlanmıştır.
temayı da önce üfleme çalgılar
çalınmıştır. Copland'ın 1 932-33 yılları
Stil olarak Apo/aşlar'da Bahar' ı
duyurur. Özellikle, ilahi benzeri
arasında yazdığı ve K1sa Senfoni adını
anımsatan 3. Senfoni, Copland'ın soyut,
ya da programsız beste tarzına
verdiği güç ve karmaşık ritmli
diyatonik melodi bölümün sonuna da
2. Senfoni 1 934'de Meksika'da Carlos
egemen olur. Solist ise yumuşak bir
dönüşünün başlangıç noktasıdır.
kadansla girer ve timpanilerin nabız
Chavez yönetiminde çalınmış, 1 94 1
Copland da bu senfoni hakkında şunları
söylemiş: "Senfoni yazımı kaçınılmaz
atışıyla izlenir. Solo keman uzun bir
ve 1 942'de yine orada
yay çekişiyle duygulu şarkısını sunar.
olarak, ne aniatılmak istenildiği
tekrarlanmıştır. Eser Amerika'da ilk
sorununu da birlikte getirir. Eğer
kez Leopold Stokowsky yönetiminde
Konçertonun yarı uzunluğunu aşan
birinci bölümde, i kinci orkestra tuttisi
N BC Senfoni Orkestrası tarafından 9
kendimi zorlarsam senfonim için
daha güçlüdür. Özellikle ikinci
ideolojik bir temel de icat edebilirim.
Ocak 1 944'de radyoda seslendirilmiş
Ama yazılış sırasında hiç rolü olmayan
temanın değerlendirildiği son bölme,
ve yayınlanmıştır.
gerçek, ya da değil bazı şeyler öne
kemanın zirveye özgürce yükselişine
Copland 1 930'da, daha önceki Grohg
Balesi müziğinden derlediği 4/4, 3/4,
sürersem blöf yapmış olurum. Bu
de sahne olur. Genellikle Kreisler'in
6/8 ve 2/4'1ük ölçülerdeki Dance
konuda ne demek istediğimi (20
kadansının çalındığı bölmeden sonra
Symphony ( Dans Senfonisi) ve 1 932'de yaşımda, Sorbonne'da edebiyat
kısa bir Coda ile ilk bölüm biter.
öğrenimi yapan Paris'te oda arkadaşım)
Boston Senfoni Orkestrası'nın SO. Yılı
Sol majör tonda ve 4/4'1ük ölçüdeki
2. Bölüm kısa, zarif ve romantik bir
Harold Clurman bu eser hakkındaki şu
için yazdığı Symphonic Ode (Senfonik
yazısıyla en iyi şekilde anlatır: 'Bu müzik
romanstır. Pek ağırdan biraz daha
Ilahi) adlı eserleri senfonik tür olarak
hızlıca (Larghetto) tempoda lirik
insanın belirli dünyasına verilen bir
kabul etmemiş, kendi deyimiyle uzun
yoğunluk daha da artar; sanki finale
süre, ilerde yazacaği bir senfoni için
yansıma ve bir cevaptır; bu bir oyun,
bir giriş hazırlanmaktadır. Ana tema
temalar not etmekle meşgul
bir nutuk, bir şuursuz sonuç ve aynı
zamanda şuursuz bir ifadedir . . . ' Başka
sürdinli yaylı çalgılarca çok hafif
olmuştur. Ancak 1 943'de
Koussevitzky Müzik Vakfı'ndan bir
bir deyişle, müziğimin kendini aracısız
sunulur; sonra korno, klarnet ve
anlatmasını tercih ederim. Senfoninin
öneri alınca senfoninin taslaklarını
fagota ulaşır. Keman bu diyaloga
bir diğer yönünü de belirtmek gerekir:
1 944 Ağustos'unda, kaldığı ufak bir
katılır ve ezgiyi süsler. Tema sonra,
Meksika köyünde planlamış ve
Hiçbir folklorik ya da popüler malzeme
önce yaylılar tarafından daha güçlü
tekrarlanır; buna üfleme çalgılar cevap çalışmaya başlamıştır. Birinci bölümü
içermemektedir. 1 920'1erin sonunda
beni senfonik caz bestecisi diye
1 94S Nisanı'nda, ikinci bölümü
verir ve ikinci bir temanın keman
Ağustos'ta, üçüncü bölümü 1 946
tarafından şarkı söyler gibi
tanımlamak adet olmuştu. Daha sonra
sunulmasına olanak sağlar. Kemanın
Ocak ayında ve finali 29 Eylül 1 946'da
da folklorist ve Amerikan unsurlarının
tamamlamış ve esere şu başlığı
destekleyicisi olarak sınıflandırılmıştım.
kısa bir kadansı ile, ara verilmeden
Bu eserdeki caza, ya da folklora ait
yazmıştır: "Aziz dostum Natalie
finale geçilir.
birşey varsa, tümüyla bilinçsizce
6/8'1ik ölçüde, Re majör tonda ve
Koussevitzky'nin anısına ithaf
yapılmıştır."
neşeli (AIIegro) tempodaki 3. Bölüm
edilmiştir."
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ilk yorumu gerçekleştiren Boston
Senfoni Orkestrası'nın konser
programına da Copland bölümler için
şu açıklamaları vermiş:
"1. Molto moderato: Geniş ve duygulu
karakterdeki açılış bölümü Mi majör
tonda başlar ve biter. (Genelde
senfonilerin başladığı sonat allegrosu
ile form olarak bir ilgisi yoktur.) Üç
tema da sade olarak sergilenir: Ilki
yaylı çalgılar tarafından girişe
(introduction) gerek duyulmadan
hemen başta; ikincisi öncekine benzer
mizaçta viyola ve obualarla; üçüncüsü
ise güçlü yapıda trombon ve tubalarla
duyurulur. Genel formu ise bir kavis
gibidir: Orta bölmesi daha canlı, fınal
bölmesi olan uzatılmış Coda ise
açılıştaki malzemenin genişletilmiş
versiyonudur. Birinci ve üçüncü
temaların her ikisi de senfoninin
sonraki bölümlerinde tekrar kullanılır.
ll. Allegro molto: Bu bölümün formu
normal senfonik işlemlere daha
yakındır: ilk bölmesi, trio ve tekrar
bölmeleri ile alışılmış bir Scherzo'dur.
lık bölmede üç kez yer almış olan
birinci temayı metal üfleme çalgılar
duyurur . . . Doruğa ulaşıldıktan sonra
ara vermeden hemen trio izler . . . ilk
bölmenin yeni serimi (recapitulation)
ise harfi harfine (literal)
gerçekleşmez. Scherzo'nun ana
teması piyano solosu ile bir şekilde
gizli olarak yansıtılır; bu da temanın
orkestranın bir tuttisinde tam olarak
belirtilmesine yol gösterir. Bu, lirik
trio temasına dönüş ile derece
derece yükselir ve bu kez fortissimo
(çok güçlü) ve kanon tarzında tüm
orkestra tarafından seslendirilir.
lll. Andantine quasi allegretto: Üçüncü
bölüm tümün içinde en özgür formda
olanıdır. Bölmeler şeklindeki yapıda
kurulmasına karşın, bu değişik
bölmeler sürekli bir akıcılıkla birbiri
içinde bir tür yakın örülmüş
varyasyonlar gibi tekrar belirir; ama
baştaki bölmenin asıl kısmına bir giriş
olmaktan öte bir rolü de yoktur.
Birinci kemanların eşlik olmadan tizlere
çıkışında, senfoninin birinci bölümünün
üçüncü trombon temasının ritmik
değişime uğramış versiyonu duyulur . . .
Yeni ve daha tonal tema ise solo flütle
yansıtılır. Bu melodi de sonra belirecek
olan bölmenin metamorfozunun
tematik özünü oluşturacaktır.

IV. Molto deliberato (Fanfare)
AIIegro risoluto: Final bölümüne ara
verilmeden geçilir. Bu senfoninin en
uzun süreli ve aynı zamanda
geleneksel Sonata -AIIegro formuna
en yakın yapıda olan bölümüdür.
Girişteki fanfar ise benim 1 942'de
Eugene Goossens'in yönetimindeki
Cincinnati Senfoni Orkestrası'nın
savaş zamanında konserlerde çalmak
üzere sipariş ettiği Fonfare for the
Comman Man adlı eserim üzerine
kurulmuştur . . . Fanfar, bölümde daha
sonraki kısırnlara bir hazırlık amacıyla
görevlendirilmiştir. Bu alışılmış form
şu unsurlardan kuruludur: Canlı 1 6'1ık
notalık hareketle birinci tema; geniş
ve daha ezgisel karakterdeki ikinci
tema; tüm gayretle gerçekleştirilen
geliştirim ve bölümün, yenilenerek
ortaya konulan önceki malzemeleri
bir sonsöze ulaştırır. Bölümün d ikkat
çeken yanlarından biri ise, gerçekte
ikinci temanın alışılmış yerde
olacağına, geliştirimin içine
yerleştirilmesidir . . . Senfoni, tüm
eserin başlangıcı olan açılış cümlesinin
masif bir söylemi ile sona erer."
(Süre 4 1 ')
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Şef: LEONARD SLATKIN, conductor
Koro Şefi: ROBERT DEAN, chorus master
CHRISTINE BREWER, soprano
ANTHONY ROLFE JOHNSON, tenor
LOUISE WINTER, alto
STEPHEN ROBERTS, bas bariton bass baritane

James MacMillan ( 1 95 9-)

Sinfonietta
Ara Inrermission
Ludwig van Beethoven ( 1 7 70 - 1 827)

Senfoni No.9, Re Minör Op. l 25 (Korolu) Symphony No.9 in D Minor, Op. I 25 (Choral)
•

A flegro ma non troppo, un poco rnaestoso
•

•

•

Mo/to vivace

Adagio mo/to e cantabile - Andante moderato

Presto - A flegro ma non troppo - Vivace - Adagio cantabile - Aftegro

A f!egro assai - A f!egro - Presto - Af!egro assai - A flegro assai vivace
A fta Marcia - A ndante maestoso - A dagio ma non troppo, ma divoto,
Aftegro energico, sempre ben marcato - A f!egro ma non tanto - Prestissimo

1 6.6.2000, Aya Irini Müzesi, l 9.30 Hagia Ei ren i Museum, 7 . 30 pm
BRITAlN

- TURKEY �O("•O

Bu konser "Britain-T11rkey 2000" etkinlikleri kapsamında gerı-ek!epiri!mipir.
This concert has been rea!ised within the framework of "Britain-Turkey 2000".

Leonard Slatkin Los Angeles'ta
müzisyen bir ailenin çocuğu olarak
doğdu. Anne ve babası Hollywood
Yaylıçalgılar Dörtlüsü'nün
kurucularındandı. Müzik kariyerine
piyanoyla başladıktan sonra ilk olarak
babasıyla şeflik çalışmaya başladı,
Walter Susskind'le Aspen'de ve
ardından Jean Morel'le Juilliard Müzik
Okulu'nda devam etti. Leonard
Slatkin, dünyanın birçok yerinde
yönettiği konserlerdeki yaratıcı
program seçiminin yanısıra klasik,
romantik ve 20. yüzyıl
repertuvarlarını olağanüstü
yorumlamasıyla büyük beğeni
toplamaktadır. Ekim 2000'den
itibaren BBC Senfoni Orkestrası'nın
Birinci Şefliği görevine başlayacak
olan Leonard Slatkin, bu orkestrayla
ilk konserini orkestranın 70
yaşgününü kutlayacağı 22 Kasım
2000'de verecek. Geçen zaman
içinde orkestrayla yakın ilişkiler kuran
ve BBC Proms'da düzenli konserler
veren Slatkin, ayrıca William
Bolcom'un Songs of lnnocence and
Experience'ının Avrupa prömiyerini
( 1 996), John Corigliano'nun A Dylan
Thomas Trilogy'sini Washington ve
New York'taki prömiyerlerinin
ardından, 1 999 Kasım ayında
Avrupa'da ilk kez seslendirdi. Halen
Onursal Şefi olduğu Saint Louis
Senfoni Orkestrası'nın 1 979-95
arasında Müzik Yönetmeni olan
Slatkin, 1 992-99 yılları arasında da
•
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Biossam Festivali'nin yöneteciligini
yaptı. 1 996'da Washington'daki
Ulusal Senfoni Orkestrası'nın Müzik
Yönetmeni oldu. 1 997'den bu yana da
Philharmonia Orkestrası'nın Birinci
Konuk Şefı'dir. Amerika'nın yanısıra
Avrupa'da Philharmonia, Kraliyet
Concertgebouw ve Fransız Ulusal
Orkestrası'nın yanısıra Berlin ve
Münih Filarmoni, Viyana Senfoni ve
Çek Filarmoni orkestralarıyla da
çalışmalarını sürdürmektedir.
Leonard Slatkin'in SO kez Grammy
Ödülü'ne aday gösterilen ve dört kez
de bu ödülü almaya hak kazanan 1 00
üzerinde kaydı bulunmaktadır.
• Leonard Slarkin was born in Los

Angeles inro a family of musicians. His
parenrs were found ing members of the
Hollywood Sering Quarrer. Afrer
beginning his musical career on the
piano, he fırsr srudied conducring wirh
his farher, conrinuing wirh W alter
Susski nd ar Aspen and Jean Morel at
Juilliard School of Music.
Inrernarionally recognised as a
conductor of the highesr starure,
Leonard Slarkin 's performances
throughout rhe world have been
disringuished by imaginarive
programıning and highly praised
inrerprerarions of classical, romanric
and 20rh cenrury repertoire. Leonard
Slarkin will rake up the posirion of
Chief Conductor of the BBC Symphony
ürehescra from Ocrober 2000, his
inaugural concert raking place on the
22nd of that monrh when the orchestra
celebrares irs 70th birrhday. He has
developed a srrong relarion wirh this
orchesrra over a number of years
inciuel ing regular appearences ar the
BBC Proms and rhe European premiere
of \lV' illiarn Bolcom ·s Songs of lnnocence

and Experience in 1 996, and rhe fırst
European performance of John
Corigliano's A Dylan Thomas Trilogy,
which he premiered very succesfully i n
Washington and New York. He i s
Conductor Laureate o f the Sainr Louis

Philharmonia Ürehescra since 1 997. I n

• American soprano Christine Brewer

Europe, Leonard Slarkin has developed

was born in Illinois. She began her

srrong relarionships wirh several major

professional career ar Opera Theatre of

orchestras, in particular the

Sainr Louis, where she has performed

Philharmonia, the Royal

E Ilen Orforcl, Donna Anna and the title

Concertgebouw ürehescra (rwo weeks

roles i n A riadne of Naxus and Haycln's
A rmida. She has given concerts with

each season) and wirh the Ürehescra
National de France, the Berli n
Philharmonic, Munich Philharmonic,

orchesrras in America and Europe and

Vienna Symphony and Czech

Mozart and Spoleto festivals. Her

Philharmonic as well. Leonard Slatkin

recordi ngs inclucle Janacek's Glagolitic
Mass and Dvorak's Te Deum w i th

has macle over 1 00 recordings which

performed at the Caramoor, Mosdy

have been recognised wirh four

Robert Shaw, and Sir Charles

Gram my awards and fıfty Grammy

Mackerras's Don Giovanni.

nominations.

Aclclitionally, she sang on Graham
Johnson's Complete Schubert Edition. Her

C H RISTI NE B REWER
Amerikalı soprano Christine
Brewer, lllinois'de dogdu.
Profesyonel kariyerine St Louis
Operası'nda El/en Orford, Donna Anna,
Ariadne of Naxos ve Haydn'ın
Armida'sında başrolleri söyleyerek
başladı. Amerika'da ve Avrupa'da
birçok orkestrayla konserler verdi.
Caramoor, Mostly Mozart ve Spoleto
festivallerine katıldı. Robert Shaw'la
Janacek'in Glagolitic Mesi ve Dvorak'ın
Te Deum, Don Giovanni (Mackerras)
ile Graham Johnson'un Kornp/e
Schubert Kaytt/arı'nda yer aldı. Opera
alanında, Figaro'da Kontes Almaviva'yı
New York Şehir Operası ve Covent
Garden'da söyledi. Seslendirdigi
karakterler arasında önce Edinburg
Festivali'nde, ardından Londra, New
York ve Florida'da Donna Anna,
Ingiliz Ulusal Operası'ndaki ilk
rolünde Ariadne, Gluck'ün lphigenie
en Touride ve Weber'in Oberon'u
sayılabilir.
•

many opera credits also i nclude the
Counress Al mavi va in Le Nozze di

Figaro with the New York City Opera
anel ar the Royal Opera House, and
Donna Anna i n London, New York,
Floricla, and at the Edinburgh Festival.
Further, she has playeel Ariaclne with
E ng lish National Opera, Gluck's

lphigenie en Tauride, and Weber's
Oberon.

LOU ISE W I NTER
Mezzosoprano Louise Winter,
egitimini Chetham Müzik Okulu'nda
ve ardından Frederic Cox'la Kraliyet
Kuzey Müzik Koleji'nde tamamladı.
Glyndebourne, Covent Garden'dan,
Toronto, Berlin, Brüksel, Barselona'ya,
Ingiliz Ulusal Operası'na kadar birçok
yerde Rosina (Sevil Berberi), Dorabella
(Cosi fan tutte), 0/ga (Eugene
Onegin), Pauline (Maça Kızı), Suzuki
(Madama Butterfly), Diana (La
Calisto), Marguerite (Faust'un
Lanetlenmesi), Beatrice ( Beatrice and
Benedict) ile Xerxes ve Carmen'de
başrolleri canlandırdı. Davis, Slatkin,
Rattle, Daniel, de Waart
yönetimindeki BBC Senfoni, City of
Birmingham Senfoni, BBC Galler
Ulusal, lskoç Kraliyet Ulusal ve Sydney
Senfoni orkestralarıyla geniş bir
repertuvarda konserler verdi. Frank
Bridge Şarktları albümünde yer aldı.
•

Symphony following sixreen years as
rheir Music Director ( 1 979-95). He

• Mezzo soprano Louise Winter,

was the Director of the Blossom
Festival from 1 992-99. He has been the

trained at Chetham's School of Music
and the Royal Northern College of

Music Director of the National

Music u nder the tutelage of Frederic

Symphony ürehescra si nce 1 996 and

Cox. She has appearecl at

the Principal Guesr Concluctor of the

Glyndebourne, the Royal Opera House,
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Covent Garden, Toronto, Berli n ,
Brussels, Bareelona and t h e English
National Opera. Amongst the many
promi nenr roles she has performed are:

Rosina (ll Barbier di Siviglia), Dorabella
(Cosi fan Tutte), 0/ga (Eugene Onegin),
Pauline (Pique Dame), Suzuki (Madama
B utterfly), Diana (La Calisto),
Marguerite in (La Damnation de Faust),
Beatrice (Beatrice and Benedict), and
the t itle roles in Xerxes and Carmen. She
has given concerts with BBC

Bach, Haendel, Haydn, Mozart ve
Britten yorumcusu olarak
tanınmaktadır. A. R. Johnson,
Haendel oratoryoları ve birçok ödül
alan Haydn'ın Mevsimler ve Yaratılış,
Mozart'ın Sihirli Flüt, ldomeneo ve La
C/emenza di Tito ve Britten'ın War
Requiem kayıtlarıyla büyük begeni
topladı. Oedipus Rex, Samson, Peter
Grimes ve Tom Rakewelfin kayıtlarında
başrolleri söyledi. Chicago Senfoni
(Solti), Boston Senfoni (Ozawa), New
York Filarmoni ( Rostropoviç ve
Masur), Cleveland ( Rattle), Berlin
Filarmoni (Levine) orkestralarıyla
konserler verdi. Beraber çalıştıgı
diger şefler arasında Giulini,
Harnoncourt, Roztdestvensky,
Gardiner, Mackerras, Tennstedt.
Boulez, Haitink ve Abbado
bulunuyor.

Sir David Willcocks'un yönetiminde
Bach Korosu'yla birlikte seslendirdigi
Bach'ın Aziz Mata Pasyonu
yorumlarıyla dikkat çekmektedir.
Geniş kayıt repertuvarında Nielsen'in
Senfoni No.3'ü, Elgar'ın Caractacus ve
Walton'un Baltazor'ın Şöleni de
bulunan sanatçı, özgün Barok
performansları alanında uzmanlaşmış
orkestralarla konserler verdi. Bu
alanda son olarak Collegium Musicum
90 ile, Telemann'ın Die Donner-Ode
kantatının yanısıra degişik ülkelerden
kilise müzigi ve eski repertuvardan
şarkı kayıtları gerçekleştirdi. Roberts
Avrupa ve Uzak Dogu'da sık sık
turnelere çıkmakta ve konserler
vermektedir.

• One of E ngland's most

performances of Elgar's Dream of

disti nguished tenors, A nthony Rolfe
Johnson has gai ned worldwide
attention for his i nrerpretations of
Bach, Handel, Haydn , Mozart and
B ri tten. He has also been acclaimed
for his record i ngs of the great Handel

the BBC National ürehescra of Wales,
as well as the Royal Scottish National

oratorios. Among his many award

under the directian of emminent
conductors such as Davis, Slatki n ,
Rattle, Daniel, de Waart. She can also
be heard on The Songs of Frank Bridge.

English clıoral rrad ition, Stephen
Roberts is deeply adm i red for his

Symphony, the City of Birmingham,

and Sydney Symphony Orchesrras

• One of the besr-loved singers of the

w i n n i ng record i ngs are Haydn's Die
jahreszeiten and Die Schoepfımg,
Mozart' s Die Zauberfloete, Idomeneo and
La Clemenza di Tito, and Bri tten's War
Requiem. He has recenrly recorded the
title roles i n Oedipus Rex, Samson,
and Peter Grimes and Tom Rakewell. He

ANTHONY ROLFE JOHNSON
• Ingiltere'nin en iyi tenorlarından
olan Anthony Rolfe Johnson, yaptıgı
kayıtlarla bütün dünyada önemli bir

has sung with the Chicago Symphony
conducted by Solt i , the Boston
Symphony with Ozawa, the New
York Philharmonic wirh Rostropovich
and Mazur as conductors, the

Gerontius, Vaughan Williams' Sea
Symphony, Deli us' Mass of Life, and
Bach's St. Matthew's Passian with the

Cleveland ürehescra conducred by

Bach Choir and Sir David Wil lcocks

Ratrle, and the Berlin Philharmonic

conduccing. His recorded work

with Levine. Other promi nenr

i ncludes Nielsen's Symphony No. 3 ,

conducrors wirh whom he has worked

Elgar's Caractacus, and Wal ton' s

i nclude G i u l i n i , Harnoncourt,

Belshazzar's Feast. He has also worked

Rozhrdestvensky, E l iot Gardi ner,

w ith many of the orchestras which

Mackerras, Tennstedt, Boulez,

specialise in aurhenric Baroque

Hair i nk and Abbado.

performances. Recenr recordings in this
area include Telemann's canrata Die

STEPHEN ROBERTS

Donner-Ode with Collegium Musicum
90, as well as many recordings of

Ingiliz koro geleneginin en gözde
isimlerinden birisi olan Stephen
Roberts, Elgar'ın Gerontious'un Düşü,
Vaughan Williams'ın Deniz Senfonisi
ve Delius'un Mass of Ufe'ının yanısıra

plainsong and the early vocal repertoire

•

from various counrries. He regularly
gives concerrs and tours with major
orchestras in Europe and in the Far
East.
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PH ILHARMONIA ORKESTRASI
THE PHILHARMONIA
ORCHESTRA
• Dünyanın en önemli orkestraları
arasında yer alan Philharmonia
Orkestrası, seçkin tarihindeki en
ilginç ve dinamik döneme, yeni bir
binyıla, özgüvenini tazelemiş bir
şekilde girdi. Orkestra 1 999/2000
sezonunda ünlü Alman şef Christoph
von Dohnanyi'yle (Sürekli Şef) üçüncü
yılını geride bıraktı. Dohnanyi'nin ve
Birinci Konuk Şef Leonard Slatkin'in
yönetimindeki orkestra, Kraliyet
Festival Salonu'nun yerleşik topluluğu
olarak Londra'da ve diğer yerlerde
verdiği konserlerle Ingiliz müzik
yaşamındaki önemini perçin ledi.
Philharmonia Orkestrası, 1 945'de bir
kayıt orkestrası olarak kurulmasıyla
birlikte, yüzyılımızın en önemli
şeflerinin ilgisini çekti ve bugüne
kadar Furtwangler, Richard Strauss,
Toscanini, Cantelli, Karajan ve Otto
Klemperer gibi seçkin orkestra
şefleriyle çalıştı. 1 999/2000
sezonunda Sanderling, Gergiev,
Levine, Ashkenazy, Zinman, Maazel
ve Hickox gibi şeflerle çalışma imkanı
buldu. Birkaç yıl önce Hoffmann
Komitesi, Londra'daki orkestralar
arasında Philharmonia'yı seçerek
ödülendirmesinin yanısıra, topluluk
geçen zaman içinde başka ödüller de
aldı. Bunlar arasında iki Evening
Standard Ödülü bulunmaktadır
(Nikolous Harnoncourt Beethoven
Serisi için Sanat Başarı Ödülü ve
1 996'da En Iyi Topluluk Ödülü).
Topluluk ayrıca Kraliyet Filarmoni
Orkestrası'nın Büyük Orkestra
Ödülü'nü de kazandı. Topluluğun şu
andaki konuk bestecisi olan James
HacM iilan'ın da aralarında bulunduğu
yaşayan birçok "yeni müzik"
bestecisine eser ısmarlayan topluluk,
yenilikçi program politikalarıyla
eleştirmenlerin de büyük beğenisini
kazandı. Kraliyet Filarmoni Derneği
topluluğun bu alanda gösterdiği
çabaları, SBC Clocks and Clouds: The
Music o( György Ugeti başlıklı
çalışmaları özelinde " 1 997 En Iyi
Konser Serisi Ödülü"yle ödüllendirdi.
Philharmonia Orkestrası, ayrıca
Ingiltere'nin en çalışkan müzik
elçilerinden biri olarak da
-

faaliyetlerini sürdürüyor. 1 952'de
Herbert Von Karajan'ın yönetiminde
ilk Avrupa turnesine çıkan topluluk,
1 95S'de kuruluşunun onuncu yılı
kutlamalarında üyelerinin solist olarak
da yer aldığı ilk ABD turnesinde
kalitesini bir kez daha kanıtladı.
Orkestra halen Avrupa, Amerika,
Uzak Doğu, Avustralya'da turnelere
çıkıyor; yerleşik orkestrası olduğu
Paris'teki Chatelet Tiyatrosu ve
Atina'daki Megaren'daki konserlerini
sürdürüyor.

ar the heart of which is a eommitmenr
ro perform ing and commissioning new
music by the world's leacling living
composers, among whom i ts current
Visiting Composer James MacMi llan .
The Orchestra's com mitmenr i n this
fıle was enclorsecl when their joinr series
with SBC - Clocks and Clouds: The Music
of Gyiirgy Ligeti was awarclecl the 1 997
Best Coneerr Series Awarcl by The
Royal Philharmonie Sociery. In
adelition the Philharmonia Ürehescra
plays a promi nenr role as one of the
UK's most energetic musical

• One of the world's grear orchescras,

ambassaclors. Its fırst European tour

the Philharmonia srands poised on the

cook place in 1 95 2 , under the bacon of

brink of the new m illeni um ro enter

Herbere von Karajan. Three years larer

the most exciring and dynamic phase i n

in rheir renrh anniversary year, the

i t s distinguished history. The 1 999/00

Ürehescra toureel the US for the fırst

season was the Orchesrra's second

rime, showing off the quality of i ts

season with renowned German maesrro

members by using rhem as soloists. The

Chrisroph von Dohnanyi as Principal

orchestra has conrinuecl ro tour

Conducror, the Philharmonia has

regularly in Europe, United States, the

consolidared irs central posirion i n

Far East and Auscralia, as well as

British musical life, borh in London

careying out prestigious residencies at

where ir is a Residene Ürehescra at the

the Chateler Theacre, Paris and the

Royal Festival Hall and in the wider
communiry through irs regional

Megaran Athens.

residencies. From auspicious beginni ng

ROBERT D EAN

in 1 94 5 when the ürehescra was
founded primarily as a recordi ng
orchesrra, the Philharmonia wenr on ro
arrract some of this century's grearesr
conducrors. The orchesrra is exrremely
proucl ro have workecl uncler eminem
concluerors such as Furrwangler,
Richard Scrauss, Toscani n i , Canrelli,
Karajan ve Orro Klemperer. For the
1 999/00 season, the ürehescra is joined
by a galaxy of the fınest international
concluerors i nciueling Sanderli ng,
Gergiev, James Levine, Ashkenazy,
Zinman, Maazel anel H ickox. The
cleeision of the Hoffman Commirree
several years ago ro enelorse the
Ph ilharmonia as i ts preferrecl choiee
among Lonclon's orehescras has been
amply j ustifıecl by several major awarcls
during the past few seasons. These
inclucle two Evening Standard awarcls 
the Outstanding Arristie Aehievemenr
Awarcl for the Nikolaus Hamoncaurt
Beethoven Series and the 1 996
Outstanding E nsemble Awarcl as well
as the Royal Philharmonic Soeiety's
Large Ensemble Award. The ürehescra
has also won unanimous critica! aeclaim
for irs innovative programıning policy

Robert Dean, Philharmonia
Korosu'nun Sanat Yönetmeni ve Şefi
olarak 1 998'de atandı. Müzik
eğitimine piyano, korno,
kompozisyon ve orkestra şefliği
çalıştığı Kraliyet Müzik Koleji'nde
başladı. Durham ve Kuzey Kraliyet
Koleji'nden sonra Ulusal Opera
Stüdyosu'nda repetitör ve korist
olarak devam etti. Dokuz yıllık
başarılı vokal kariyerinden sonra,
1 987'de şefliğe başladı. 1 990'da lskoç
•
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Operası'na Müzik Yönetmeni olarak
atanmasıyla birlikte üç yıl içinde 1 00
kadar opera ve konser yönetti.
1 993'den itibaren serbest şef olarak
Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'da
konserler yönetti. Philharmonia
Korosu'nu, Levine, Gergiev, Maazel
ve Sinopeli yönetiminde
seslendirilecek koral eserler için
hazırlayan Dean, Ulusal Opera
Stüdyosu'nda konuk eğitmen olarak
dersler veriyor. Dean, son olarak
Guildhall Müzik Okulu'na Şan
Eğitmeni olarak atandı.

yayılmaktadır. Koronun ilk şefi
Wilhelm Pitz'i Walter Hagen Groll,
Norbert Balatsch, Horst Neumann,
David Hill ve N isan 1 998'de Sanat
Yönetmeni ve Koro Şefi seçilen
Robert Dean izledi. Avrupa'da belli
başlı salonlarda konser veren ve
turnelere çıkan koro, Haitink, Giulini,
Rattle, Sawallisch ve Temirkanov gibi
seçkin şefierin yönetiminde,
aralarında Verdi ve Brahms'ın
Requiem'leri, Britten'in War Requiem,
Beethoven'in Koral Senfonisi ve
Elegischer Gesang'ının da bulunduğu
başarılı konserler verdi.

• Robert Dean was appoinred Artistic

Director and Chorus Master of the

• The Philharmonia Chorus was

Philharmonia Chorus in April 1 998.

founded by W alter Legge in 1 95 7 to

Having trained as a Junior Exhibitioner

record Beethoven's Ninth Symphony

at the Royal College of Music, where he

with the Philharmonia Orchestra. Over

studied piano, horn, composition and

the course of i ts existence it has

conducti ng , he read m usic at Durham

appeared w i th most of the world's

and conrinued his studies at the Royal

lead ing conductors and orchestras,

Nonhem College and the National
Opera Studio as repetiteur and singer.

made more than 50 dassic record i ngs,
and received fıve awards from the

He debuted as conductor at the

American National Academy of

Batignano Festival in 1 98 7 . He was

Recorded Acts and Science for the best

appoinred Head of Music at Scottish

choral recordi ng of the year. I ts varied

Opera in 1 990 and during the next

repertoire encompasses both the great

three years he conducted more than

classical and romantic works as well as

l 00 opera and concert performances for

those of the 20th century. The

them. Since 1 993 he has concenrrated

founding Chorus Master, W ilhelm

on a freelance career and has been

Pitz, was succeeded by Walter Hagen

invited to conduct opera and concerts

Groll, Norbert Balatsch, Horst

in Europe, America and the Far Easr.

Neumann, David H i l l and fı nally

Robert Dean has prepared The

Robete Dean, who was appoinred

Philharmonia Chorus for a variety of

Artistic Director and Chorus Master in

choral works for, amongst others, Muti,
Levine, Gergiev, Maazel, Gatti and

Apri l 1 998. The chorus has toured and
performed in major concerr halis with

Sinopoli.

distinguished conductors such as

PHILHARMONIA K O ROSU

and Temirkanov. Verdi and Brahm's

Haiti nk, Giul i n i , Rattle, Sawallisch

THE P H IL H AR MO N I A C H ORUS
• Philharmonia Korosu, Walter
Legge tarafından 1 957'de
Philharmonia Orkestrası'yla
Beethoven'in 9. Senfonisi'ni
yorumlamak için kuruldu. O günden
günümüze kadar hep en önemli
orkestra şefleri ve orkestralarla
çalışan Philharmonia Korosu, 50'den
fazla kayıt yaptı. Yılın En Iyi Koro
Kaydı dalında Ulusal Amerikan Kayıt
ve Bilim Akademisi'nden 5 ödül
kazandı. Repertuvarı büyük klasik ve
romantik eserlerden 20 yüzyıl
eserlerine kadar geniş bir yelpazeye

Requiems, Britten's \Var Requiem,
Beethoven's Choral Symphony and

Elegischer Gesang are j ust a few of the
wonderful vocal compositions in their
rich performance repertoire.

MacMillan: Sinfonietta

lskoçya'da Ayrshire'da doğan, on
yaşında ilk beste çalışmalarına
başlayan, 1 977-8 1 arasında Edinburg
Üniversitesi'ndeki müzik
öğreniminden sonra Durham
Üniversitesi'nde John Casken'den
kompozisyon dersleri alan MacMillan,
1 983'de Ayrshire'a dönerek

öğretmenliğe başladı; bir süre lskoç
ve Irianda halk müziği ile ilgilendi.
1 984'de, lskoç baladları tarzında,
gelecekteki stilini haberleyen şarkıları
besteledi. 1 986'da Manchester
Üniversitesi'ne okutman olan ve
1 987'de Durham Üniversitesi'nden
doktor ünvanını alan HacMiilan'ın
Litanies of lron and Stone adlı klarnet,
soprano saksofon, trombon ve teyp
için eseri Glascow'da Musica Nova
konserlerinde ilk kez seslendirildi.
1 987'den sonra yoğun bir çalışma
dönemi içinde besteledi: Üfleme
beşiisi için Untold ( 1 987), keman
piyano için After the Tryst; konuşmacı,
aktörler, sopranolar ve topluluk için
Busqueda; lnto the Ferment, Variation
on Johnny Faa ( 1 988); orkestra için
Tryst, topluluk için The Cumnock
Orcadian, koro ve orkestra için Cantas
Sagrados ( 1 989); piyano konçertosu,
orkestra için The Confession of Isobel
Gowdie, üfleme çalgılar için Sowetan
Spring ( 1 990), soprano için /skoç
Şarkıları, klarnet ve dörtlü için
Tuireadh; piyano için A Cecilian
Variation for J.F.K ve orkestra için
Sinfonietta ( 1 99 1 ); koro ve viyola için
So Deep, ünlü perküsyonist Evelyn
Glennie için bestelediği vurma çalgılar
konçertosu Veni, Veni Emmanuel
( 1 992); yedi şarkıcı ve oda orkestrası
için Visitatio Sepulchri ( 1 993); orkestra
için Brittania ( 1 994); iki perdelik
opera Ines de Castro ( 1 995);
viyolonsel (Rostropoviç yorumladı),
klarnet, Ingiliz kornosu konçertoları
( 1 996); piyano triosu için 1 4 Little
Pictures, tiz ses ve çalgılar için I rianda
mitlerini içeren The Prophecy ( 1 995)
onun önemli eserleri arasındadır.
Alfred Schnittke, Sofia Gubaidulina ve
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Galina Ustvolskaya gibi bestecilerden
etkilenen McM illan'ın eserlerinin
çoğunun ünlü yorumcularca kaydı da
yapılmıştır. Onun lskoç Ulusal Senfoni
Orkestrası tarafından kaydedilen
Sinfonietta başlıklı eseri de aslında
London Sinfonietta'nın siparişi olarak
1 99 1 'de bestelenmiştir. Besteci
eserini şöyle açıklıyor: "Sinfonietta
sakin yapıda vakar ve sükunetle,
yavaşça hareket eden akorlarla ve
melodik materyeli tekrarlayarak
başlar. Ayin benzeri ve sakin bir
ortam egemendir. Müzik bir dizi çok
ani sarsıntılar ve çok şiddetli
tekrarlada derece derece grotesk,
askeri havada bir orta bölmeye doğru
yönelir. Müzik daha çılgınlaşırken
çalımlı bir marş parodisi nefesiiierin
yoğun ve kısık sesleriyle ön plana
çıkar. Dorukta ise yaylı çalgılar unison
(teksesli) olarak değiştirilerek
tekrarlanan malzemeyle açılıştaki
havayı yeniden oluşturur ve bu
kavgacı çılgınlığı sert tarzda yanyana
sıralar. Bu basit kemer formu eseri
önce sakin ortamdan uzaklaştırmış,
anatemisini sergilemesini sağlamış,
sonra tekrar eski haline getirmiştir."
Beethoven: Senfoni No.9

Beethoven'in 9. Senfoni'si ile ilk
senfonisi arasında 25 yıl, 8. Senfoni ile
de 1 O yıl kadar bir süre vardır.
Günümüzde bir müzik anıtı olarak
değerlendirilen eser uzun yıllar
tartışma konusu olmuş; bestecinin,
sanki senfoninin ilk üç bölümünde
insanlığın yüce idealini anlatamamış
gibi son bölümde, Alman şair
Friedrich Schiller'in ( 1 759- 1 805) "An
die Freude" (Neşeye) başlıklı şiirini
insan sesiyle yansıtması türlü fikirlerin
öne sürülmesine neden olmuştur.
Özellikle senfoniye insan sesini
katması eleştirilmiş, zevksizlikle
suçlanmış; ilk üç bölüm bazılarınca .
"programı olmayan salt müzik",
bazılarınca da "finaldeki düşünceleri
destekleyen dünya görüşünü, tüm
insanların kardeşliğini vurgulayan
müzik" olarak tanımlanmıştır.
Beethoven'in öğrencisi piyanist Karl
Czerny ( 1 79 1 - 1 857), bestecini n daha
sonra bu korolu finali sevmediğini,
orkestral bir final yazmak istediğini
öne sürmüş; arkadaşı yazar Anton

Schindler ( 1 796- 1 864) bu savı
tümüyle yalanlamıştır.
Beethoven, Schiller'in 1 785'de yazdığı
bu şiiri daha 23 yaşındayken
bestelerneyi düşünmüş, 20 yıl sonra
tamamiayacağı bu eser üzerinde
çalışmaya ise 1 8 1 7'de, 47 yaşında
başlamıştı. Önce yalnızca orkestra
için öngördüğü 9. Senfoni için daha
1 8 1 5'de bazı taslaklar not almış;
bunları son radan Op. / 32 Dört/ü'sünde
kullanacak olan besteci, defterine
"Varyasyonlu bir Senfoni Allemande,
sonra da Freude, schöner Götterfunken
(Neşe, Tanrıların güzel kıvılcımı)
korosu girer; belki de varyasyonsuz,
senfoninin sonunda Türk müziği ve
koro" satırlarını yazmıştı. Schiller'in,
arkadaşı ve hamisi Christian Gottfried
Körner için yazdığı An die Freunde
(Neşeye) başlıklı şiiri Beethoven
tümüyle almamış. birinci ve üçüncü
kıtalarıyla ikinci kıtanın ilk, dördüncü
kıtanın son beyiderini kullanmıştı.
Türk M üziği olarak tanımladığı ise
Mehter müziğinde kullanılan davul, zil
ve üçgendi.
9. Senfoni, yeğeni ile ilgili davalar,
sağlığının bozulması ile geçen günler
sonunda ancak 7 Mayıs 1 824 günkü
konserde çalınabildi. Bir yıl önce,
1 823 sonbaharında Baden'de bitirdiği
9. Senfoni ile, 1 823 Şubatı'nda
tamamlanan Missa So/emnis'ten
bölümler Viyana'nın Kartnerthor
Tiyatrosu'nda ilk kez seslendirildi.
Akşam saat yedide başlayan konserde
önce Op. / 24 Evin Takdisi Uvertürü,
ikinci olarak Kilisenin kendi dışında
söylenmesine izin vermediği için ismi
Üç Büyük Ilahi olarak değiştirilen
Op. / 23 Missa So/emnis'ten alınan üç
bölüm ve son olarak da "Büyük
Senfoni, finalde Schiller'in Neşeye
Kaside şiiri içinde solo ve koro sesleri
de kapsamak üzere" başlığıyla 9.
Senfoni sunuldu.
Tümüyle sağır olan Beethoven
sahnede müzikçiler arasında önündeki
partisyondan senfoniyi yönetmeye
başlamıştı. lik üç bölümden sonra
koroyu yöneten şef Michael U mlauf,
tempoyu finalde biraz h ızlandırarak
senfoniyi bitirmişti. Gökgürültüsü gibi
kopan alkışı Beethoven
farketmeyince, alto Unger besteyici
kolundan tutarak dinleyicilere çevirdi.
Tek boş yeri krallık Iceası olan

salonda alkışlar dinrnek bilmemiş,
alkışlar tekrarlanınca polis komiseri
halkı susturmak için bağırmaya
başlamıştı. Üç kez alkış ancak krallık
ailesi içindi ve Beethoven ise beş kez
alkışlanmıştı. Kraldan fazla alkışianan
eser 1 826'da Schott yayınevince
basıldığında başlığında "Prusya Kralı
lll. Friedrich Wilhelm'e" ithafını
taşıyordu . . .
Bu konserin düzenlenmesi türlü
güçlüklerden sonra gerçekleşmişti:
Beethoven önce Berlin'i düşünmüşse
de, aralarında Lichnowsky, Diabelli,
Czerny Zmeskall gibi isimlerin de
bulunduğu 30 imzalı mektup üzerine
ikinci vatanı Viyana'da yoruma razı
olmuş. uzun süre uygun salon ve
müzikçi aranmış, tüm dostları bunun
için seferber olmuştu: Kemancı
Piringer işe yarar (diletant)
müzikçileri toplayacak, Sonnleither
koroyu oluşturacak, Schuppanzigh
orkestrayı, Blahetka ise bildirileri
hazırlayacak ve biletlerle uğraşacaktı.
Beethoven, konzertmayster ve şef
başkası olduğundan Theater an der
Wien salonunda verilmesi düşünülen
konsere razı olmadı. Redoutensaal ve
Landstandischen Saal'den sonra
Kartnerthor'daki Krallık Tiyatrosu
bulundu. Solistler soprano Henrietta
Sontag, alto Caroline Unger, tenor
Anton Heitzinger ve bas Seipelt'di;
lgnaz Schuppanzigh orkestrayı,
Michael U mlauf sayısı 300'ü bulan ve
Musikverein üyelerinin ücretsiz
katıldığı tüm müzikçileri yönetiyordu.
Herşeye karşın konserden
Beethoven'e 420 Gulden kaldığı
zaman besteci aldatıldığına
inanmıştı . . .
23 Mayıs 1 824 günü Redoutensaal'deki
ikinci konser ise zararla sonuçlandı;
ertesi yıl, 23 Mayıs 1 825'de
Beethoven'in öğrencisi Ferdinand
Ries'in Aachen'da düzenlediği
konserde bazı bölümleri çalınan
9. Senfoni çok az alkışlandı. Eser,
Avusturya ve Almanya'da unutulmaya
başlamasına karşın Beethoven'in
ölümünden sonra Fransa'da büyük ilgi
gördü. Paris'te eseri dinleyen genç
Wagner 33 yaşında, 1 846'da
kariyerine Dresden Saray Orkestrası
şefi olarak başladığı zaman, kendisine
yön veren 9. Senfoni'yi -bestecinin
ölümünden 1 9 yıl sonra- Alman
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halkına yeniden tanıtmak istemişti.
Dresden orkestrası emekli, dul ve
yetimleri yararına verilecek olan
konserde yorumlamak istediği eser
büyük muhalefetle karşılanmış, uzun
uğraşlardan sonra çalınabilmişti.
Richard Wagner'in konserden önceki
uzun açıklamalarının da bu başarıda
rolü olmuş, 9. Senfontnin Dresden
Orkestrası'nın yıllık geleneksel
konserlerinin hepsinde çalınmasına
karar verilmişti. Halbuki aynı yıl New
York'ta senfoninin ilk kez çalındığı
konserde, New York Herald
gazetesinin 2 1 Mayıs 1 846 günkü
sayısına göre "Herkesin büyük zevk
almasına karşın, bazı dinleyiciler yarıda
çıkıp gitmişlerdi". Boston'daki ilk
yorum sonrası, 3 Şubat 1 853 günkü
Daily Atlas gazetesi şöyle yazıyordu:
"Son bölümü n tuhaf armonilerinin
anlaşılmaz karışımı Beethoven'in
sağırlığına verilebilir. . . Eser, kör bir
dahi ressamın tuvale rastgele
dokunuşu gibiydi. .. ve, varolmayan bir
güzelliği bu eserde aramaktansa,
güzelliğin apaçık sergilendiği eserleri
dinlemek daha iyi."
Wagner Dresden'deki konuşmasının
girişinde " . . . Bu adamın anlatımı sizde
acayip bir etki yapsa da, kulağınıza
alışmadığınız bir biçimde çarpsa da,
acaba bu adam ne söylüyor diye
birbirinize sorar mısınız? Evet, onu
anlayın, onu bağrınıza basın, dilindeki
mucizeyi hayretle dinleyin; bu dilin
yepyeni zenginliği içinde şimdiye
kadar hiç duyulmadık bir olgunluğu,
soyluluğu hemen göreceksiniz. Çünkü
bu adam Beethoven'dir ve sizlere
yönelen dil de, onun en son
senfonisinin sesleridir. Şaşkınlık
uyandıran bu insan tüm acılarını, tüm
özlemini, tüm neşesini şimdiye kadar
görülmemiş bir sanat eseri biçiminde
bu senfonide ortaya koymuştur."
sözlerinden sonra 9. Senfoni'yi
Göethe'nin Faust'undan mısralarını da
kullanarak açıklama yoluna gitmişti.
Biraz kısaltılarak ve Goethe'nin
şiirleri çıkartılarak aşağıda sunulan
açıklama, Wagner'in anılarının
Dresden bölümünden alınmıştır.
" Neşeye ulaşmak için kararlı bir uğraş
veren bir ruhun, bizlerle dünya
mutluluğu arasına giren düşman
gücün baskısına karşı giriştiği büyük
bir savaşın 1 . Bölüm'e temel

oluşturduğu düşünülebilir" der
Wagner: " . . . Aynı zamanda bu
derecede güçlü düşmana karşı soylu
bir inatla, erkekçe enerjiyle karşı
koyulması, açık bir savaş gibi bölüm
ortasına kadar sürer. Sanki iki güçlü
güreşçinin boğuşması gibi süren bu
didişme bir süre sonra durulur gibi
olur; tek tük panltılar arasından sanki
bizi ararmışcasına beliren mutluluğun,
hüzünlü bir tatlılık içindeki
gülümsernesi gözümüze çarpar . . .
Böylece şiddet, direniş, özlem,
savaşım, umut, ulaşılır gibi olma,
yeniden kaybolma, yeniden arayış,
yeniden savaşım gibi birbirini sürekli
kovalayan şeyler birlikte bu
olağanüstü müziğin yorulmak bilmez
unsurlarını oluşturur. Bölümün
sonunda bu sıkıntılı ve neşesiz
havanın büyüyerek evrene yayılmak,
Tanrı'nın bu dünya için en soylu ve
muhteşem şekilde yarattığı neşeye
sahip olmak istediği anlaşılır.
2. Bölüm'ün daha ilk ritmiyle, bizi
çılgınca bir arzu sarar: Içine girdiğimiz
bu yeni dünyada başı dönmüş,
uyuşturulmuş durumda sürükleniriz;
sanki ümitsizce yeni ve bilinmeyen bir
mutluluğu yakalamak isteriz. Bize
uzaktan gülümser gibi olan o eski
mutluluk tümüyle uzaklaşmış ve
kaybolmuştur . . . Orta bölmenin ansızın
girişiyle karşımızda birdenbire dünyevi
bir keyifın ve eğlenceli bir davranışın
yansıdığı sahne belirir; burada sık
tekrarlanan basit tema belirli bir
metinlikteki neşeyi içerir. Bu, saf ve
kendine yeter bir neşedir. . . Durup
dinlenmeden aradığımız mutluluk ve en
soylu neşeyi amaçlamamıza karşın
böyle kısıtlı bir neşeye ulaşmak bize
yeterli olmaz. Sahneye bakışımız
bulutlanır, tekrar dinlenmek bilmeyen
koşuşmaya, ümitsizliğin verdiği hırsla
mutluluğu yakalamaya yöneliriz. Ah! ..
aradığımıza yine kavuşamayız. Bölümün
sonunda aynı yetersiz neşeyi bulunca
keyifsiz bir aceleyle onu kendimizden
uzaklaştırırız.
3. Bölüm'de seslerin kalbirnize
seslenişi öyle değişir ki! . . . Öyle saf,
öyte ilahi bir yatıştırıcılıkla inadımızı,
vahşi hırsımızı çözer ki, ümitsizlikten
düşkırıklığına uğramış ruhlarımız
yumuşak, özlem dolu duygulara
kavuşur. Sanki çok eskiden tattığımız
saf bir mutluluk anısı içimize

dolmuştur . . . Bu anıyla .birlikte
içimizde beliren o tatlı özlem bu
bölümün ikinci temasıyla öyle güzel
canlandırılır ki. . . Aşka duyulan özlem
gibi başlayan, daha hareketli bir
anlatım canlılığı içinde o ümitleri
güçlendirici ve tatlı sükunete
büründüren birinci tema cevap verir.
Öyle ki, ikinci temanın tekrar
duyuluşuyla sanki Aşk ve Ümit
birbirleriyle kucaklaşmış, üzüntümüzü
yumuşak bir zorlamayla gidermeye
çalışmaktadır . . . Hala çırpınan kalbin
hafif bir dirençle kendini onlardan
korumak istediği görülür gibidir;
ancak onların tatlı gücü, bizim
zayıflamış dikkatsizliğimizden daha
büyüktür; böylece kendimizi bu en saf
mutluluğun kutsal habercisinin
kollarına, boyunduruğa girmişcesine
bırakırız . . . Evet, yaralı kalbin
iyileşmekte, güçlenmekte ve cesurca
yükselişe kararlı olduğu sezilir. Bu
durum bölümün sonuna doğru zafer
dolu bir gidişe çok yakıniaşmış gibidir.
Ancak bu yükseliş, önce yaşanılan
fırtınaların etkisinden daha
kurtulamamıştır; eski acıların her
yaklaşımında o kutsal büyülü güç
hemen teselli edercesine direnecek
ve sonunda sönen şimşekler gibi
dağılan fırtına uzaklaşacaktır."
4. Bölüm'ün acı bir çığlığa benzettiği
başlangıcını yine Goethe'nin
mısralarıyla açıklamak isteyen
Wagner, 9. Senfoni hakkındaki
konuşmasını şöyle sürdürür: "Son
bölümün bu başlangıcıyla
Beethoven'in müziği konuşan bir
karakter kazanır: lik üç bölümdeki
anlatımı n sonsuz ve kararsız gibi
korunagelen saf çalgı müziği karakteri
gitmiş; müzikal şiirin devamı için bir
karara varmak zorunda kalınmıştır:
Bu, yalnızca insan sesiyle anlatılabilen
bir karardır. Burada üstadın, artık
beklenen bir gereksinim olan insan
dili ve sesini bas çalgıların sarsıcı
resitatifı ile önceden hazırlayarak
duyurmasına hayran kalırız. Mutlak
müziğin sınırlarını bırakıp, tüm
çalgıları güçlü, duygulu bir anlatımla
onları karar vermeye yönelterek,
karşı çıkarak ve sonunda kendi bir
şarkı teması olan bu resitatif sade,
törensel bir neşeyle hareketlenen
akım gibi diğer çalgıları sürükleyerek
güçlü bir zirveye ulaşır. Son deneme
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gibi bu da, yalnızca çalgı müziği ile
güvenli, sınırları kesin, gamsızcasına
neşeli mutluluğu belirlemek
amacındadır. Dizginlenemeyen unsur
bu sınırlamaya uymaz; taşkın bir
deniz gibi köpürür, tekrar durulur ve
tatminsiz bir tutkunun öncekinden
daha vahşi, kaos haykırışıyla
kulağımızda belirir. O anda insan
sesinin berrak, kesin bir anlatımla
çalgıların gürültüsüne karşı gelmesi ve
'Siz dostlar, bu seslerle değil, bilakis
daha hoş ve neşelileri söyleyin!'
cümlesiyle çalgılara seslenmesi
karşısında üstadın soğukkanlı
davranışına mı, yoksa büyük saflığına
mı hayran olacağımıza karar
veremeyiz. Bu kelimelerle kaosta bir
aydınlık belirir; kesin bir tavır
kazanılır; çalgı müziği unsurlarının
egemenliğindeki bizler, bunun berrak
ve açık duyurulmasıyla neşeye
ulaşmak için çektiğimiz acı dolu
çabalarımızın sıkı sarılmamız gereken
en üstün mutluluk olacağını anlarız".
Burada Schiller'in şiirini başından
okuyan Wagner, "Şehvet verilmişti
solucana 1 Ve melekse yükselir
Tanrıya" mısralarından sonra şöyle
devam eder: . . . Cesur, savaşçı tınılar
yaklaşır: Bir gençler topluluğunun
geçtiğine inanırız; onların neşeli,
kahramanca tavırları şu sözlerle
anlam kazanır:
Şen, nasıl uçuyorsa onun güne�leri
Tantanalı gökyüzünde
Ko�un, kardeşler, yolunuzda siz de
Neşeyle, zafere bir kahraman gibi.

Bu mısralarla yalnızca çalgılada
belirtilen neşeli bir çarpışma gibi
ulaştığımız yerde, gençlerin zafer
meyvasının neşe olduğu bir savaşa
cesaretle atıldıklarını görürüz. Ve
burada yine Goethe'nin şu sözlerini
anımsamaya gerek duyarız:
"Özgürlük ve yaşama, ancak onları
hergün yeniden fethetmek zorunda
kalan hak kazanır." Kazanılacağından
şüphe etmediğimiz zafer elde
edilmiştir. Gücün çabaları neşenin
gülümseyişi ile ödüllendirilmiş ve yeni
ulaşılan mutluluğun çığlığıyla
benliğimizde bel irginleşmiştir:
Neşe, Tanrıların güzel kıvılcımı;
Ey Elisyum'un kızı,
Giriyoruz coşkuyla,

Senin ilahi, kutsal mabedine!
Senin büyünle birleşir,
Gelecegin acımasızca ayırdıgı;
Tüm insanlar kardeş olur,
Yumu�ak kanadının altında.

Ne�e. ey Elizyum kızı,
Senin büyünle birleşir,
Gelecegin acımasızca ayırdıgı;
Tüm insanlar kardeş olur,
Yumuşak kanadının altında.

Şimdi neşenin taşkın duygulada
kabarttığı göğüsten gelen insan sevgisi
için karar vermek ön plana geçmiştir.
Yükselen bir hayranlıkla tüm insanlığı
kucakladıktan. sonra doğanın büyük
yaratıcısına yönelir, onun mutluluk
verici varlığını berrak benliğimizle
çağırırız. O'nu kendini
göstermemesinin en yüksek anında,
bölünen mavi sema arasından görür
gibi oluruz:

Şimdi, neşenin bu ılımlı mutluluğunu
onun şenliği izler: Böylece dünyayı
bağrımıza basar, sevinç çığlıkları
gökgürültüsünün, denizin taşkınlığının
sesi gibi havayı kaplar. Sonsuza dek
hareket, iyiliksever bir duygusallıkla
dünyaya can verir ve onu korur.
Insanların neşesi için Tanrı neşeyi yine
onlara vermiştir:

Kucaklaşın ey milyonlar!
Bu öpü� tüm dünyanındır!
Kardeşler, yıldızlı gökyüzünde
Bir sevgili Baba olmalı.
Yere kapanıyor musunuz, milyonlar?
Yaradanı sezdin mi dünya?
Onu yıldızlı gökyüzünde ara!
Yıldızların üstünde yaşamalı O!

Böylece O'nun kendisini göstermesi
ile mutluluk verici inanca hak
kazanmış gibi oluruz: Her insan neşe
için yaratılmıştır. En güçlü inanmışlıkla
birbirimize karşılıklı haykırırız:
Kucaklaşın ey milyonlar!
Bu öpüş tüm dünyanındır!

ve;
Neşe, Tanrıların güzel kıvılcımı,
Ey Elizyum kızı,
Giriyoruz coşkuyla,
Senin ilahi, kutsal mabedine!

Tanrı'nın bize verdiği insanlık sevgisi
ile en saf neşeyi tadabiliriz. Yalnızca
en yüksek heyecanın titreyişi ile değil,
bize açıklanan ve tatlı bir mutluluk
veren gerçeğin anlamı için şunu
sorabi li riz:
Yere kapanıyor musunuz, milyonlar?
Yaradanı sezdin mi, dünya?
Bunu şöyle cevaplayabili riz:
Onu yıldızlı gökyüzünde ara!
Kardeşler, yıldızlı gökyüzünde
Bir sevgili Baba olmalı!

Bize emanet edilen mutluluğa,
neşenin tekrar kazanılan çocuksu
sevinciyle şimdi değerini veriyoruz:
Ah, kalbirnizin masumluğu yine
verildi ve neşe yumuşak
kanatlarını kutsarcasına üstümüze
geriyor:

Kucaklaşın ey milyonlar!
Bu öpüş tüm dünyanındır.
Kardeşler, yıldızi ı gökyüzünde
Bir sevgili Baba olmalı!
Neşe! Neşe, Tanrıların güzel kıvılcımı!

Wagner'in büyük duygusallıkla
sunduğu 9. Senfoni, Türkiye'de ilk kez,
bestecinin ölümünden 1 I S yıl sonra,
1 8 N isan 1 942 Cumartesi günü saat
1 5.30'da Ankara'da, Cebeci'deki
Devlet Konservatuvarı salonunda
Ernst Praetorius yönetiminde
Riyaseticumhur Filarmonik
Orkestrası, Devlet Konservatuvarı
Korosu ve Solistleri (soprano Rabia
Erler, alto Saadet l kesus, tenor Aydın
Gün, bariton Nurullah Şevket
Taşkıran) tarafından seslendirildi.
Daha sonra 1 947'de Hermann
Scherchen, 1 952'de Ferit Alnar, 1 964
ve 1 970'de Gotthold E. Lessing
tarafından hazırlanıp yönetildL Bugün
devlet orkestralarımızın
repertuvarına girmiş olan 9. Senfoni
soprano, alto, tenor, bastan oluşan
dört solist, karışık koro; pikolo flüt,
iki flüt, iki obua, iki klarnet, iki fagot,
kontrfagot, dört korno, üç trompet,
üç trombon, timpani, üçgen, büyük
davul, ziller ve yaylı çalgılar için
bestelenmiştir.
1 . Bölüm, pek çabuk olmayan, biraz
da görkemli (AIIegro ma non troppo,
un poco maestoso) tempoda, 2/4'1ük
ölçüde, çok hafif sesle ve gizemli bir
havada girer; bunu viyolonsel, i ki
keman ve korno tamamlanmamış bir
akorla sağlar. Sonra birinci
kemanların katkısıyla ana temanın
önce parçalar şeklinde duyurulmasını
büyük bir kreşendo ile onaltıncı
ölçüde ana tema izler. Fikirden fıkire,
yan temalarla gelişen bölümde yine o
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eski, sisli, gizemli havaya dönülür.
I kinci tema ise Si bemol majör tonda
ilkinin karşıtı bir anlatımdadır. Klarnet
ve flütün ön plana geçtiği bu temadan
sonra savaşçı bir motif belirir. Bunu
izleyen aydınlık hava ise aldatıcıdır. 38
ölçü süren davul gürültüleri arasında
birinci tema yine haşmetle yükselir.
Coda'da ise korno gergin havayı
yumuşatmak isterse de başarısız kalır.
Marş benzeri hüzünlü bir ezgi de
yakınır gibi belirir. Tüm bunlar
yararsızdır: Ana tema yine dikkafalı
belirir; dramatik savaşı sonuçsuz
bırakan bir güçle bölümü sona erdirir.
2. Bölüm, 9 mezür sonra kıvrak
teması duyulan çok canlı (Molto
vivace) tempoda, 3/4'1ük ölçüde tipik
bir Scherzo'dur. Beethoven bu
bölümü Scherzo olarak adlandırmış,
ancak tüm senfonilerinin ikinci
bölümleri ağır tempoda olduğu halde
bu senfonisinde bu hızlı tempoyu,
görkemli birinci bölümden sonra
kullanmıştır. Daha sonra bu canlı
tema hafif ve sinirli bir fugato
biçiminde gelişir. Canlı ve gürültülü
sıçrayışlı ikinci temadan sonraki orta
bölme ise basit bir dans, pastoral
havada yine adı belirtilmeyen bir Trio
bölmesi olarak üfl emeçalgılar
tarafından desteklenir. Duygulu bir
temanın oluşturduğu güzel
karşıtlıktan sonra yine Scherzo belirir
ve bölümü -arada çok kısa basit dansı
da duyurduktan sonra- dinlenmeden
sona götürür.
3. Bölüm'de çok ağır ve duygulu
(Adagio molto e cantabile) tempoda
4/4'1ük ölçüde bambaşka bir hava
oluşur. Huzur dolu, barışçı havayı
kemanlar dile getirir. Beethoven'in
yazdığı en saf, soylu ve duygulu
sayfaları oluşturan bölmeye üfleme
çalgılar da -yaylıların zarif pizzicato
süslemeleriyle- katılır. Yaylı çalgılar
bitirince, orta hızdaki (Andante
moderato) bölme, ritm (3/4'1ük) ve
tonalite değişikliği ile ikinci temayı
duyurur. Bu tema da barışcı havayı
bozmaz ve her i ki tema türlü
varyasyonlada bölümü bitirir.
4. Bölüm, çok hızlı (Presto) tempoda,
3/4'1ük ölçüde vahşi disonanslarla
(kakışım) başlar. Gerilimli bir havada
önceki üç bölümün temaları sırayla
anımsatılır. Buna, sanki karşı koyarmış
gibi davranan bas yaylıların katkısı

sona erince yine bas yaylılar ana
temayı, neşe ezgisini duyurur; buna
diğer çalgılar da katılır. Tüm orkestra
ana temayı ilan eder. Girişteki
disonanslar tekrar duyulunca, solist
bariton, "Ey dostlar, bu seslerle değil!
Daha hoşa gidecekleri ve daha
neşelileri söyleyelim!" diye girdikten
sonra Schiller'in Neşeye Övgü'sünü
duyurur; ona koro ve diğer solistler
de katılır. "Und der Cherub steht vor
Gott" (Ve melekse yükselir Tanrı'ya)
cümlesinden sonra bir Türk marşı
stilinde, alla Marcia tempoda, neşe
teması üzerine orkestra varyasyonları
oluşur. Beethoven, "Freudig, wie ein
Held zum Siegen" (Neşeyle, zafere
bir kahraman gibi) cümlesiyle biten
erkek korosu eşliğindeki tenor
solosunda bu anlamı Türk müziği ile
vermek istemiştir. Orkestranın ara
müziğinden sonra tüm koro neşeye
övgüyü baştan, asıl biçimiyle tekrarlar.
Görkemle ağırlaşan (Andante
maestoso) bölmede yeni bir tema
belirir. Neşe, yerini saygılı bir tavırla
öğüde bırakır: "Seid umschlungen,
Millionen" (yere kapanıyor musunuz
milyonlar?). Kısa bir orkestra geçişiyle
dinsel bir hava kazanan "lhr stürzt
nieder, Millionen" (Ey milyonlar, yere
kapanıyor musunuz?) cümlesi ile
başlayan bölmenin "Über Sternen
muss er wohnen" (Yıldızların üstünde
yaşamalı O) mısralarında koro mistik
bir anlam yansıtır. Bunu izleyen canlı
ve enerjik (AIIegro energico) bölme
"Freude, schöner Götterfunken"
(Neşe, Tanrıların güzel kıvılcımı) ile
"Seid umschlungen, M i llionen"
( Kucaklaşın ey mi lyon lar!) temaları
i lahi bir çifte füg oluşturur. Fina!
Allegro'sunda ise bir neşe tufanı
içinde tüm orkestra, sol istler ve
koro birleşir ve fırtına hızında
(prestissimo) finale ulaşı lır.
(Süre 70')
AN DIE FREUDE
Friedrich von Schiller
Bas so/o
O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern lasst uns angenehmere
anstimmen, und freudenvollere.

Bas so/o ve Koro
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuer-trunken,

Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Aile Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Dörtlü ve Koro
Wem der grosse Wu rf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein haldes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ei n!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!
Freude trinken aile Wesen
An den Brüsten der Natur;
Aile Guten, aile Bösen
Falgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht var Gott.

Tenor so/o ve Koro
Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels pracht'gen Plan
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Koro
Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuer-trunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Dein Zauber binden wieder,
Was die M ade streng geteilt;
Aile Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
Seid umschlungen, Millionenı
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder, über'm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohneıı.
lhr stürtz nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm, Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.

NEŞEYE ÖVGÜ
Friedrich von Schiller
Bas so/o
Ey Dostlar, bu seslerle degilı
Daha hoşa gidecekleri,
ve daha neşelileri söyleyelim.

Bas so/o ve Koro
Neşe, Tanrıların güzel kıvılcımı,
Ey Eliziyum kızı,
Giriyoruz coşkuyla,
Senin ilahi, kutsal mabedine ı
Senin büyünle birleşir,
Geleneitin acımasızca ayırdıgı;
Tüm insanlar kardeş olur,
Yumuşak kanadının altında.

Dörtlü ve Koro
Kim başarırsa,
Bir dostun dostu olmayı,
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Kim bulmuşsa kutsal bir eş,
Katılsın sevincimize!
Ya da tek bir kalp bile bulduysa,
Onundur bu mutlu dünya!
Kim başaramazsa bunu
Aglayarak ayrılsın aramızdan!
Neşe emer tüm varlıklar
Doganın gögsünden;
Tüm iyiler, tüm kötüler
Gider onun çiçekli yolundan,
Öpüş ve şarabı bize o verir,
Ölümle denedigi bir dostu da;
Şehvet verilmişti solucana
Ve melekse yükselir Tanrıya.

Tenor so/o ve Koro
Şen, nasıl uçuyorsa onun güneşleri
Tantanalı gökyüzünde
Koşun, kardeşler. yolunuzda siz de
Neşeyle, zafere bir kahraman gibi.

Koro
Neşe, Tanrıların güzel kıvılcımı,
Ey Eliziyum kızı.
Giriyoruz coşkuyla,
Senin ilahi, kutsal mabedine!
Senin büyünle birleşir,
Gelenegin acımasızca ayırdıgı;
Tüm insanlar kardeş olur,
Yumuşak kanadının altında.
Kucaklaşın, ey milyonlar1
Bu öpüş tüm dünyanındır!
Kardeşler, yıldızlı gökyüzünde
Bir sevgili Baba olmalı.
Yere kapanıyor musunuz, milyonlar?
Yaratanı sezdin mi. dünya?
Onu yıldızlı gökyüzünde aral
Yıldızların üstünde yaşamalı O.

ODE TO JOY
Friedrich von Schiller
Joy, thou spark from flame immortal
Daughter of Elysium!
Drunk with fire, O heaven-born-Goddess,
We invade thy halidome!
Let thy magic bring together
All whom earth-born laws divide;
All mankind shall be as brothers
'Neath they tender wings and wide.
He that' s had that best good fortune,
To his friend a friend to be,
He that's won a noble woman,
Let him join our jubilee!
Ay. and who a single other
Soul on earth can call his own;
But let him who never achieved it
Steal away in tears alone,
Joy doth every living creature
Draw from nature's ample breast;
All good men and all those evil
follow on her roseate quest.
Kisses doth she give, and vintage,
Friends who firm in death have stood;
Joy of life the warmth receiveth,
And the angels dwell with God!
Glad as burning suns that glorious
Through the heavenly spaces sway,
Haste ye brothers, on your way,
Joyous as a knight victorious.

Joy, thou spark from flame immortal
Daughter of Elysium!
Drunk with fire, O heaven-born-Goddess,
We i nvade thy halidome!
Let thy magic bring together
All whom earth-born laws divide;
All mankind shall be as brothers
' Neath they tender wings and wide.
Love towards countless millions swelling,
Wafts one kiss to all the world!
Su rely, over yon stars of heaven,
A kind Father has his dwelling!
Fall ye prostrate, O ye millions?
Dost thy maker feel, O World?
Seek Him over yon stars of heaven,
Over the stars rise H is pavilions!
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Katkıları ifin MiLLiYET'e teşekkiir ederiz.
We would /ike to thank Mi LLlYET for spansoring this performance.

Yöneten ve 1 . keman: CATHERI NE MACKINTOSH,

d i rector and l sr violin

NATHALIE STUTZMANN, kontralto comralto
ANTHONY ROBSON, obua oboe

A rcange/o Coreili ( 1 653 - 1 7 1 3 )

Konçerto Grosso, Re Majör Op.6 No. l

Concerro Grosso i n D Major, Op.6 No. l

•

L.argo - A llegro - L.argo - A llegro

•

L.argo

•

A llegro ( F uga)

•

A llegro

johann Sebastian Bach ( 1 685 - 1 750)

Kantat " Vergniigte Ruh,

Beliebte Seelenlmt" Camara (BWV 1 70)

johann Sebastian Bach

Obua ve Keman için Konçerto, Do Minör
Concerto in C M i nor for Oboe and Viol i n (BWV L 060)
•

A flegro

•

A dagio

•

A llegro

johann Sebastian Bach

Kantat "!ch habe genug"

Camara (BWV82)

.30 Hagia Ei ren i Museum, 7.30 pm
BAITAIN

- TURKEY o!(l00

Bu konser "Britain-Turkey 2000" etkinlikleri kapsammda gerçekleştirilmijlir.
This concert has been realised within the framework of "B rita in-T�trkey 2000".

Catherine Mackintosh kendi
nesiinde erken dönem yaylı çalgılar
tekniklerinde uzmanlaşmış ilk
müzisyenlerden biridir. Kraliyet
Müzik Koleji'ndeki keman egitiminin
ardından viol ve barok kemana
yaptıgı geçişle birlikte bu türün öncü
grupları olan Musica Reservata,
English Consort of Viols ve The
Consort of Musicke'nin favori
solistlerinden birisi olan Mackintosh,
bu gruplarla verdigi konserlerde
bazen yedi ayrı enstrüman
çalmaktadır. Mackintosh 1 973'te Eski
Müzik Akademisi'nin lideri olmasıyla
birlikte, I S yıllık görevi boyunca
aralarında Haendel'in Mesih, eski
enstrümaniada kaydedilmiş Mozart'ın
komple senfonileri, Vivaldi'nin L'Estro
Armonico ve Dört Mevsim'inin de
bulundugu çok satan kayıtlar yaptı.
Roger Norrington'un yönetimindeki
London Classical Players'la kaydettigi
Beethoven senfonileri, Berlioz'un
Fantastik Senfoni, Brahms'ın 2. Senfoni
ve Bruckner'in 3. Senfoni'sinin
kayıtlarında yer aldı.
Purcell Dörtlüsü'nün 1 984'de
kurulmasıyla birlikte, Catherine
Mackintosh solo ve oda müzigi
çalışmalarına daha çok yogunlaşarak
King's Consort'la Bach'ın keman
konçertolarını kaydetti. Purcell
Dörtlüsü'yle Avrupa, Japonya ve
ABD'de büyük begeni toplayan
turnelere çıktı ve en tanınmış üçlü
sonatlardan oluşan yirmibeş kayıt
•
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gerçekleştirdi. Kendisinin bizzat
Orchestra of the Age of
Enligtenment'ı yönettiği ve viola
d'amore çaldığı, Vivaldi'nin altı viola
d'amore konçertosunun yer aldığı
kayıt, 1 996'da Gramophone Ödülü'ne
aday gösterildi. Catherine
Mackintosh'un Orchestra of the Age
of Enlightenment'ın lideri ve eski
dönem müzik enstrümantalisti olarak
repertuvarı Biber'den Wagner'e kadar
uzanmasının yanısıra klavsenci Maggie
Cole'la gerçekleştirdiği ikili
konserlerinde çağdaş eseriere de yer
vermektedir. Ikilinin kaydettiği Bach'ın
komple keman sonatları 1 997'de
büyük bir ilgi toplamıştır. Mackintosh
eğitimci olarak, erken dönem müzik
stillerine olan ilgisini ve heyecanını
bugüne kadar birçok genç müzisyene
aktardı. Sanatçı 1 977'den bu yana
Kraliyet Müzik Koleji'nde barok ve
klasik keman ile viyola profesörü
olarak çalışmaktadır. Sanatçı 1 994'de
Kraliyet Müzik Koleji'nden ve 1 998'de
de lskoç Kraliyet Müzik
Akademisi'nden ödüller aldı.

music and has recorded the Bach
concertos for violin wirh the King' s
Consort. W ith the Purcell Quartet she
has roured exrensively in Europe, )apan
and USA to grear critica! acclai m , and
has recorded over twenry-fıve CDs of
the fı nest trio sonata reperroire. Her
CD of Vivald i 's six viola d'amore
concerros in which she d irecred the
ürehescra of the Age of Enlightenmenr
and played the solo viola d'amore, was
rıominared for a Gramophone Award i n
1 996. A s co-Ieader o f the Orchestra of
the Age of Enlightenmenr, her
reperroire as a period insrrumenralist
has ranged from Biber to Wagner and
in her duo partnership with
harpsichordisr, Maggie Cole, she has
commissioned and performed several
conremporary works. The duo's
recordings of Bach's complete violin
sonatas (Chandos) were issued in early
1 997 ro critica! acclaim. In her
reaching, Catherine has passed on her
enrhusiasm for earlier sryles of
performing ro counrless younger
musicians. She has been professor of
baroque and classical violin and viola ar

• Catherine Mackinrosh is one of the

the Royal College of Music si nce 1 97 7 .

fırsr of her generatian ro have

She has been awarded Fellowships ar

specialised in early sering playing

both establishmenrs; FRCM i n 1 994

rechniques. Afrer a convenrional viol in

and FRSMD in 1 998.

rraining ar the Royal College of Music,
she cook up the viol and baroque violin,
and was immediately in demand by
such pioneering groups as Musica
Reservara, the English Consort of Viols
and the Consort of Musicke wir h whom
she sametimes played up ro seven
insrrumenrs in one concert. Catherine
was appoinred leader of the Academy of
Ancienr Music in 1 97 3 . During her 1 5 year ren u re, she made counr less
record ings for Decca, amongsr which
are found Handel's Messiah, the fırst
complere cycle of Mozart Symphonies
on original insrrumenrs, and Vivaldi's

L'Estro Armonico and Pour Seasons, borh
of which are besr-sellers. She al so cook
part in Roger Norrington's record ings
of the Beerhoven Symphonies, Berlioz's

Symphonie Pantastique, Brahms's Second
Symphony and Bruckner's Third
Symphony wirh the London Classical
Players.
Si nce the foundation of the Purcell
Quarter in 1 984, Mackinrosh has
concenrrared more on solo and chamber

NATHALIE STUTZMAN N
Benzersiz bir sese sahip olan genç
Fransız kontralto Nathalie Stutzmann
gerçekleştirdiği opera, konser, resital
ve kayıt çalışmalarıyla kısa zamanda
büyük bir üne kavuştu. Başarılı bir
müzisyen de olan (piyano, fagot ve
oda müziğinde birincilik ödülleri
bulunmaktadır) Stuumann, 1 983-87
yılları arasında Paris Operası Lirik
Sanatlar Okulu'nda Hans Hotter ile
lied eğitimi gördü. Sesinin eşsiz
güzelliği, Davis, Giulini, Ozawa, von
Dohnanyi, Sawallisch, Chung, Jarvi,
Jordan, Plasson, Spivakov, Rattle,
Minkowski ve Chailly gibi günümüzün
en önemli şef ve yorumcularının
dikkatini çekmektedir. Konser ve
resital programları dahilinde Avrupa
ve Amerika'nın belli başlı salonlarında
söyleyen Stuumann'ın oldukça geniş
olan repertuvarında, Haendel, Bach,
Mozart, Vivaldi, Pergolesi, Brahms,
Mahler ve Wagner'in eserlerinin
•

yanısıra Schumann, Faure, Brahms,
Poulenc, Schubert ve Chausson gibi
bestecilerin şarkıları bulunmaktadır.
Resitallerinde bugüne kadar François
Rene Duchable, Michel Dalberto,
Catherine Collard, Christian ıvaidi'yle
programlar gerçekleştiren
Stuumann'ın şu andaki favori eşlikçisi
lsveçli piyanist lnger Södergren'dir.
Stuumann opera alanında bugüne
kadar Avrupa'nın en önemli opera
merkezlerinde Haendel, Gluck,
Purcell ve Mozart'ın yanısıra
romantik ve çağdaş opera eserlerini
de seslendirdi. Geniş bir kayıt
repertuvarı bulunan Nathalie
Stuumann, bugüne kadar Bach'ın Aziz
Mata Pasyonu, komple Schumann
liedleri, Faure, Debussy ve Ravel'den
Fransız Melodileri, Bach Kantatları,
Pergolesi ve Vivaldi'nin Stabat Mater,
Mozart ve Haendel aryaları ve
Brahms'ın Alta Rapsodi'sini kaydetti.
Sanatçının Deutsche
Schallplattenpreis, Japonya Plak
Akademi Ödülü, Diaposon d'Or ve
Grammy ödüllerinin yanısıra Sanat ve
Edebiyat Şövalyelik Nişanı
bulunmaktadır.
• The exceptional young French

comral ro Narhalie Sturzmann, has
established a most stunning
i nternational career, equally successful
in the fıelds of opera, concerr, reciral
and recording. A n accomplished
m usician (with First Prizes in piano,
bassoon and chamber music), she
srudied ar the Ecole d'Arr Lyrique de
!'Opera de Paris from 1 98 3 ro 1 98 7 ,
where s h e focused her studies on Lied
wirh Hans Horrer. The exceprional
qualiry of her voice has caughr the
atrenrion of roday's greatesr conducrors
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performed and recorded with all the

and performers: Davis, Giulini, Ozawa,
von Dohnanyi, Sawallisch, Chung,

major British period-instrument

Jarvi, Jordan, Plasson, Spivakov, Rartle,

orchestras, anel is currently Principal

Minkowski and Chailly. In concen and

w ith che Ürehescra of che Age of

in reciral she has performed in major

Enlightenment and Collegium

venues of Europe and America. Her

Musicum 90. His many solo recorcl ings

large reperroire i ncludes works by

i ncl ucle the complete oboe concerri of

Handel, Bach, Mozart, Vivaldi ,

]S Bach anel Albinoni, as well as works
by Vivaldi, Handel, Telemann and . JC

Pergolesi , Brahms, Mahler and
Wagner, and songs by Schumann,

Bach. His recorcl ing of the .JS Bach

Faure, Brahms, Poulenc, Schuben and

Coru·erto in A for Oboe d'Amore anel the
Concerto for Oboe arıd Violirı (with

Chausson. In recital she has appeared
with François-Rene Duchable, Michel

Elizabeth Wallfısch) were nomi nated

Dalberro, Catherine Collard, Christian

for a Gramophone Award in 1 995, anel

lvaldi and her favourite partner is now

his d ise of the Albirıorıi Corıcerti Op. 7 &

the Swedish pianist l nger Södergren.
She has appeared in the major opera
cemres in Europe in works by Handel,
Gluck, Purcell and Mozart as well

as

romantic and comemporary opera.
Nathalie Stutzmann's recordi ngs
include Bach's St Matthew Passion, the
complete Schumann Lieder, the French
Melodies of Faure, Debussy and Ravel;
Bach Cantatas, Pergolesi and Vivaldi

Stabat Mater, Mozart and Handel Arias,
and Brahms' A!to Rhapsody. Nathalie
Stutzmann has received many awards
i ncluding the distinguished Deutsche
Schallplattenpreis, the ]apan Record
Academy Award, the Diaposon d'Or
and a Grammy Award and the title of
Chevalier des Ares et des Lettres.

ANTHONY ROBSON
Anthony Robson uluslararası
alanda tarih i obua çalan müzisyenler
arasında lider bir konumdadır. Hem
solist hem de şef olarak Londra,
Paris, Madrid, Edinburg, Seville,
Varşova, Berlin ve New York'taki
(Lincoln Center) en önemli konser
salonlarında konserler verdi.
Ingiltere'de North Yorkshire'da
doğan Robson, Kraliyet Müzik
Akademisi'nde Evelyn Rothwell ve
Michael Dobson ile çalıştı. Henüz
öğrenciyken tarihi çalgılar üzerindeki
başarısıyla dikkat çekti ve eski dönem
müziğin her alanında çalışmalarda
bulundu. Birinci Obua solisti olarak
bütün Ingiliz eski dönem müzik
topluluklarıyla kayıtlar yapan Robson
halen Orchestra of the Age of
Enlightenment'ın ve Collegium
Musicum 90'ın birinci obua solistidir.
Robson'un yaptığı kayıtlar arasında
•

J.S. Bach ve Albinoni'nin yanısıra
Vivaldi, Haendel, Telemann ve
J.C. Bach'ın eserleri bulunmaktadır.
J.S. Bach'ın La Majör Obua d'Amore
Konçertosu ile Keman ve Obua
Konçertosu (Elizabeth Wallfısch ile)
1 995'de G ramophone Ödülü'nü aldı.
Albinoni'nin Op. 7 ve 9 No'/u
Konçertoları için Gramophone dergisi
"Bütün raflarda kendine yer
hakediyor . . . " yorumunu yapıyordu.
Konçerto performanslarının
birçoğunu da kendisi yöneten
Robson, solist olduğu kadar şeflik
kariyerine de aynı derecede önem
veriyor. Steinitz Bach Players ve
Kraliyet Müzik Koleji Barak
Orkestrası'yla yaptığı çalışmalar başka
orkestralardan gelen teklifleri de
çoğalttı. Özellikle tarihi
enstrümanlarla ilgilenen genç nesillerle
çalışmayı tercih eden Robson, bunun
sonucunda kendi tecrübelerini
gençlere aktarmayı hedefliyor.
• Anthony Robson is internationally

recognised as a leader in the field of
performance on hisrorical oboes. He has
appeared as both soloist and d i recror i n
all the major venues in London as well
as in Paris, Madrid, Edinburgh, Seville,
Warsaw, Berlin and New York
(Lincoln Center). Robson was born in
Nonh Yorkshire, England, and he
studied with Evelyn Rothwell and
Michael Dobson at the Royal Academy
of Music. While stil! a student he was
i ncreasi ngly drawn ro the special
qualities of h isrorical i nstrumems, and
his subsequent career has encompassecl
every facet of the period performance
scene. As Principal Oboe he has

9 promptecl the Gramophone reviewer
ro s ta te " . . . this recording bi ds strongly

for a place on every shelf'. Having
d irected many of his own concerro
performances he is developing a parallel
i n cerest in conducti ng. Recent
engagements with the Steinitz Bach
Players and the Baroque Orchestra of
the Royal College of Music have led ro
furrher i nvitations ro coach and direct
in this capacity. He is panicularly
commitied ro working with the next
generatian of players on hisrorical
instruments, ro whom he hopes his own
experience will offer i nsights into the
unique possibiliries of period
performance.

T H E ORCH ESTRA O F THE
AGE OF ENLIGHTENM ENT
The Orchestra of the Age of
Enlightenment (Aydınlanma Çağı
Orkestrası), eski dönem müzik
topluluklarının en iyilerinden biridir.
1 986'de kendi kendini yöneten bir
topluluk olarak kurulan ve bir
müzisyenin önderliğindeki kooperatif
yönetim şeklini artistik planlama ve
programlamaya tercih eden OAE,
Mark Elder, Sir Charles Mackerras,
Gustav Leonhardt gibi konuk şeflerle
de çalışmalar yaptı. 1 992'den bu yana
topluluğun Birinci Konuk Şefi olan Sir
Simon Rattle ve Frans Brüggen'e ek
olarak 1 997'de Sir Roger Narrington
topluluğun şefleri arasına katıldı. Royal
Festival Hall ile olan çalışmalarının
yanısıra, topluluk 1 995'den bu yana
George Brandon Hill'in yerleşik
grubudur. OAE ayrıca Haendel ve
Mozart operalarını başarılı
performanslarla seslendirdiği
•
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Glyndebourne'un yanısıra BBC
Proms'da çalmakta ve Ingiltere ve
Avrupa'nın diğer kentlerinde
düzenlenen festivaliere de
katılmaktadır. OAE'nin eski dönem
müziği, çağdaş değerleri de gözardı
etmeden otantik olarak
yorumlanmasına verdiği önemle
gerçekleştirdiği konserler büyük
beğeni toplamaktadır. Mark Elder'la
gerçekleştirilen 1 9. yüzyıl operaları, Sir
William Glock'un öncülüğünde South
Bank Centre'daki Mozart serisi, Sir
Simon Rattle ile klasik repertuvarla
hazırlanan konserler ve orkestra
üyelerince yönetilen Barok müzik
performansları bunların arasında yer
almaktadır. 1 999/2000 sezonunda
Londra ve Birgmingham'da beş ayrı
şefle gerçekleştirilen ve Sir Simon
Rattle yönetimindeki Dokuzuncu
Senfontnin televizyondan yayınlandığı
konserle son bulan Beethoven serisine
ek olarak Viktoria Mullova'yla Mozart
keman konçertoları, Frans Brüggen ile
Bach kantatları seslendirdi ve piyanist
Robert Levin'le konser verdi. OAE.
Avrupa'daki etkinliklerinin yanısıra
ABD'deki ilk konserini 1 998'de Mostly
Mozart Festivali'nde verdi. 2000 Mart
ayında New York ve Los Angeles'da
iki konser daha veren orkestra 200 1
sonbaharında da Sir Roger Narrington
ile Mahler ve Bruckner'in eserlerine
yer verilecek geniş bir Avrupa
turnesine çıkacak. Orkestranın bugüne
kadar yaptığı kayıtlar arasında Emanuel
Ax ve Sir Charles Mackerras ile
Chopin'in /. ve 2. Piyano Konçertoları,
David Daniels ve Andreas Scholl ile
Rene Jacobs'un yönetiminde Blow'un
Venus & Adonis ve Nicholas
McGegan ile Haendel'in Concerto
Grossio'larının kayıtları yer almaktadır.

Principal Guesr Conducrors and i n
1 997 S i r Roger Norringron joined the
roster of conducrors. I n addition to i ts
relarionship with the Royal Festival
Hall , rhe ürehescra has been residem at
St George' s Brandon H i ll, Brisrol since
1 99 5 . Other regular appearances
include Glyndebourne, where the
Orchesrra has given highly accalaimed
performances of operas by Handel and
Mozart, the BBC Proms and other
major fesrivals in the UK and abroad.
The OAE's commitmenr ro combining
period aurhenricity wirh conremporary
values has engendered numerous
memorable performances. These
i nclude l 9th century operas i n concert
with Mark Elder, a major Mozart series
at the South Bank Cenrre devised by Sir
William Glock, a range of classical
repertoire with Sir Simon Rattle and
performances of baroque music d irected
by members of the Orchesrra. The
Orchesrra's 1 999/2000 season opened
with a Beethoven cycle in London and
Bi rm ingham i nvolving fıve different
conducrors and concluding with a
televised performance of the N i nrh
Symphony conducred by Sir Simon
Rartle. Other furure highlights include
programmes of Mozart violin concerros
with Vikroria Mullova, Bach cantaras
with Frans Brüggen and a concert with
Robert Levin. In addition ro its
performances in Europe, the Orchesrra
made i ts US debur at the Mostly
Mozart Festival in 1 998 and will rerurn
in December 2000 for concerts in New
York and Los Angeles. In the Aurumn
of 200 l the OAE w ili undertake a
major European rour with Sir Roger
Norringron in a programme fearuring
works by Malıler and Bruckner. The
Orchesrra's recordi ngs include Chopin

Piano Concertos Nos. 7 & 2 with
• The Orchestra of rhe Age of

Emanuel Ax and Sir Charles Mackerras,

Enl ighrenmenr is recognised as one of

reciral discs with David Daniels and

the world's foremost period insrrumenr

Andreas Scholl, Blow's Venus & Adonis

ensembles. Formed in 1 986 as a self

conducted by Rene Jacobs, and Handel

govern ing orchestra, the OAE has

Concerti Grossi wirh Nicholas McGegan.

always mainrained a player-led
approach ro artistic plan n ing and
program m ing, and has worked wirh a
range of disringu ished guest
conducrors, including Mark Elder, Sir
Charles Mackerras and Gusrav
Leonhardt. Since 1 992, Sir Simon
Rattle and Frans Brüggen have been

Core/li: Konçerto G rosso, Op.6 No. l

"Concerto Grosso" stilinin ltalya'daki
en büyük ustası olan Arcangelo
Coreili'nin 1 7 1 2 yılından önce yazdığı
sanılan / 2 Concerto Grosso bu türün
klasik bir modelidir. Ayrıca, keman

sonatlarının babası sayılan ve keman
tekniğini geliştirerek, Veracini,
Geminiani ve Viotti gibi müzikçilerio
yetiştiği bir keman ekolünün
kurucusu olan Coreili'nin bu
eserlerinin ne zaman basıldığı da uzun
süre tartışılmıştır.
Bu Concerto Grosso'ları 1 850'1erde
tekrar yayıniayan F. Chrysander, ilk
basım olarak "Roma 1 7 1 2" tarihini
belirtmiş, buna neden olarak da
Coreili'nin eserini Almanya'da Pfalz
Kontu Johann Wilhelm'e 3 Aralık
1 7 1 2'de ithaf etmesini göstermiştir.
Fakat bu ithafın Coreili'nin elyazması
olmadığını ileri süren müzikolog
Alfred Einstein, Coreili'nin
ölümünden sonra öğrencisi ve baş
mirasçısı, kemancı Matteo Fornari'nin
eserleri en erken 1 7 1 3 sonbaharında
Amsterdam'daki yayıncı Etienne
Roger'e göndermiş olabileceğini iddia
eder.
Bu özgün 1 7 1 4 baskısındaki başlık ise
özetle şöyle: "Concerto Grosso/ar -solo
2 keman, viyolonsel ile kemanlar,
viyola ve baslardan oluşan orkestra
için- Prens Giovanni Guglielmo'ya
ithaf edilmiştir." (Burada Pfalz Kontu
Johann Wilhelm'ın adı ltalyanca
yazılmıştır.) Zaten oldukça varlı klı
olan Coreili 8 Ocak 1 7 1 3'de öldüğü
için bu ithaf dolayısıyla kazanacağı 630
Thaler ile Pfalz Ladenburg Markisi
ünvanına kavuşamayacaktı.
"Trio Sonat" formunu geliştirip iki
keman, viyolonsel gibi solo çalgılara
yer vererek konçertant (Concertino)
çalışı hazırlayan ve dört sesli tutti
grubu ile de Grosso'yu kurarak
Concerto Grosso'yu oluşturan
Corelli'den, besteci Georg M uffat
1 70 l 'de kendi Concerto Grosso'ları nın
önsözünde övgüyle bahseder: "Onun
derin anlamlı ! talyan süslemelerinin
hafif Fransız bale tınısıyla uyumunu
daha 1 682'de dinlediğini, konserin
büyük bir güzellik ve düzeni
yansıttığını, birçok çalgıemın
olağanüstü bir dakiklikle çaldığını,
kendisinin de buna büyük bir zevk ve
şaşkınlıkla tanık olduğunu" belirtir.
Böylece daha o yıllarda Coreili'nin
konçertolarını bestelediği
anlaşılmaktadır.
Op.6'da bulunan ve dört ile sekiz
arasında bölümlere ayrılan bu oniki
eserin ilk sekizi "Da Chiesa" (Kilise)
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konçertosu, son dördü de "Da
Camera" (Oda) konçertosu
stilindedir. Ancak bunlar kilise müziği
olmayıp, o zamanlarda Roma'nın ünlü
lspanyol Merdivenleri'nde veya
Navona Alanı'nda verilen konserlerde
çalınan törensel ve sade yapıdaki
eserlerdir. Bu dizinin ilk konçertosu
da törensel bir havadadır.
Re majör tondaki 1 . Bölüm önce ağır
(Largo) tempoda piano-forte
nüansları sürekli vurgulayan bir tutti
ile temayı duyurarak başlar.
1 2. mezi.trde hızlanan iki solo keman,
solo viyolonselin canlı 1 6'1ık
notalardan oluşan pasajları eşliğinde
temayı neşeli (AIIegro) tempoda
yansıtır. I kinci ağır (Largo) bölmede
iki keman bu kez solo viyolonselin
yeni ezgiyi duyurmasına destek olur.
I kinci canlı (AIIegro) bölmede ise
önce birinci, sonra ikinci keman
virtüöz gösteriler sergiler. Minör
tondaki 2. Bölüm tümüyle ağır
(Largo) tempoda ve gizemli bir
havadadır. Solo birinci kemanın
duyurduğu zarif ve hüzünlü ezgi, ikinci
keman tarafından tekrarlanır ve
orkestranın hafif eşliğiyle sürer. 3.
Bölüm yine bütünüyle neşeli (AIIegro)
hızda füg (Fuga) biçimindeki sanat
gösterisiyle gelişir. Eser 4. Bölümdeki,
Vivaldi'yi de etkileyecek olan canlı
arpejli, hızlı (AIIegro) tempoda iki
solo kemanın ustalığını gösterdiği bir
fınal i le son bulur. (Süre 1 2')
Bach: Kantat, BWV 1 70

Bach'ın 1 728-29 yıllarında pek fazla
kantat yazmadığı görülür. Bunun
nedeninin de o yıllara ait kantatların

kaybol masından olduğu sanılmıştı.
Ancak o yıllarda Bach'ın dev eseri
Matthaus Passion'u üzerinde çalıştığı
düşünülürse, besteledikleri pek de az
sayılamaz; Bach yine de Picander'in
metni üzerine 1 729-30 yıllarında beş,
1 73 1 'de dört kantat yazmıştır. 1 73 1
yılında ise Bach'ın Kantor'u olduğu
St. Thomas Kilisesi orgu, Bach'ın ilk
biyografısti Spitta'ya göre tamir
görmüş; ya da B.F. Richter'in 1 908'de
öne sürdüğü gibi SO Thaler
karşılığında yalnızca temizlenmiştir.
Böylece Richter'in kronolojisi doğru
ise Bach, St. Thomas Kilisesi için
değil, komşu St. N icolaus Kilisesi
organisti Johan n Schneider'i
düşünerek org partilerini
hazırlamıştır. O yılda yazıldığı sanılan
ve obligato (zorunlu) orgu içeren
sekiz kantat biraz da hayal kırıklığı
yaratır: Çünkü bunların hepsi de -biri
dışında- başka eserlerden,
konçertolardan uygulamaları içerir.
Yalnızca alto için olan Solo Kantat
"Vergnügte Ruh, Beliebte Seelenlust"
( BWV 1 70) özgün malzemeyle
yazılmıştır. Metin yazarı şüpheli olan,
ancak 1 73 1 'de Leipzig'de T rinitatis
(Üçlü Teslis Bayramı) Yortusu'ndan
sonraki altıncı Pazar günü için
(Dominica 6 post Trinitatis) alto solo,
obua d'amore, org, birinci ve ikinci
keman, viyola ve sürekli bas
(continuo) için bestelenen kantattaki
org kullanımı da uzmanlarca, özellikle
Albert Schweitzer tarafından Bach'ın
şanına uygun görülmez: Orga yalnızca
iki partili bir yorum verilmiş, diğer
çalgılada arasında dramatik bir
değişim düşünülmemiş, karakteristik
tını yeterince değerlendirilmemiştir.
Schweitzer de, prelüd ve fıig'leriyle
öyle zengin ve özel çoksesliliğe ulaşan
Bach'ın bu ustalığını niye
sergilemediğini merak etmiştir.
Wolfgang Schmieder'in 1 966 Bach
eserleri kataloğunda bu eserler
arasında yeralan "Vergnügte Ruh,
Beliebte Seelenlust" başlıklı Kantat'ın
(BWV 1 70) metin yazarının
bilinmediği, bunun belki de Bach'a ait
olduğu belirtilir. Ancak son yıllarda
bu konuda araştırma yapan Walter F.
Bischof ise metnin Georg Christian
Lehms tarafından I l l i 'de yazıldığını
öne sürmektedir. Beş bölümden
oluşan kantatın her bölümünde alto

solist yer almakta, ancak eşlik eden
çalgılar değişmektedir. 1 . Bölüm,
unison çalan obua d'amore i le birinci
keman, ikinci keman, viyola ve sürekli
bas çalgıları eşliğinde bir aryadır.
"Vergnügte Ruh, Beliebte Seelenlust"
(Keyifli huzur, sevilen ruhsal neşe)
sözleriyle 1 2/S'Iik ölçüde, sekiz
mezürlük enstrümantal girişten sonra
başlayan aryada bu duygulara ancak
cennette ulaşılabileceği anlatılır.
2. Bölüm 4/4'1ük ölçüde başlayan ve
ancak 1 7 mezür süren kısa bir
resitatiftir. Altonun yalnızca sürekli
bas eşliğinde söylediği bu recitativo,
"Die Welt, das Sündenhaus" (Dünya,
günah evi) sözleriyle başlar ve
dünyanın kötü yanları anlatılır.
3. Bölüm, iki klavyeli zorunlu org
(organo obligato a 2 claviature),
birinci ve ikinci kemanlar, viyola
(violino 1/11 e viola all'unisono)
eşliğinde bir alto aryasıdır. Burada
org pes seslerde bas partisini -Aibert
Schweitzer'e göre yetersiz işleyerek
iki klavye ile -iki sesli- katılmakta,
kemanlar ve viyolanın unison -bir
sesli- çalması öngörülmektedir.
Böylece üç sesli olarak gerçek bas
temeli olmadan oldukça orjinal
şekilde, "Wie jammern mich doch
die verkehrten Herzen" (Ters
yoldaki kalplere ne kadar da
acıyorum) sözleriyle başlayan altoya
eşlik edilir. "Yalnızca kin ve intikamla
mutlu olan kalplerin Tanrı'ya
uymadığı" belirtilen arya, 4/4'1ük
ölçüde, ağır (Adagio) tempodadır.
4. Bölüm yine, I S mezür süren kısa
bir recitativodur: 4/4'1ük ölçüde,
kemanlar, viyola ve sürekli bas
eşliğinde alto, "Wer sollte sich
demnach wohl hier zu leben
wünschen" (Bundan sonra kim
burada yaşamayı isteyebilir)
sözleriyle başlayan resitatifı söyler.
S. Bölüm, artık yaşamın gereksiz
olduğunu vurgulayan fınal aryasıdır.
Tüm çalgıların toplu eşliğinde -ama
org, obua ve birinci kemanın tek sesli
(unison) kullanımında- 4/4'1ük ölçüde,
"Mir ekelt mehr zu leben"
(Yaşamaktan iğreniyorum) sözleriyle
başlayan aryada alto devam eder:
"Bunun için lsa, al beni! Tüm
günahlardan dehşet duyuyorum,
bırak beni sükunetime kavuşacağım
evimi bulayım . . . "

lll
1 . Arya Aria
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust,
Dich kann man nicht bei Höllensünden,
Wohl aber Himmelseintracht fınden:
Du starkst all ei n die schwache Brust.
Drum sollen lauter T ugendgaben
In meinem Herzen Wohnung haben.

2. Resitatif Recitative
Die Welt, das Sündenhaus,
Bricht nur in Höllenlieder aus
Und sucht durch Hal3 und Neid
Des Satans Bild an sich zu tragen.
lhr M und ist voller Ottergift,
Der oft die Unschuld tödlich trifft.
Und will allein von Racha sagen.
Gerechter Gott, wie weit
Ist doch der Mensch von dir entfernet;
Du liebst, jedoch sein Mund
Macht Fluch und Feindschaft kund
Und will den Nachsten nur mit Fü13en treten.
Ach! diese Schuld ist schwerlich zu
verbeten.

3. Arya Aria
Wie jammern mich doch die verkehrten
Herzen,
Die dir, mein Gott, so sehr zuwider sein;
lch zictre recht und fühle tausend Schmerzen,
Wenn sie sich nur an Rach und Hal3 erfreun.
Gerechter Gott, was magst du doch
gedenken,
Wenn sie allein mit rechten Satansranken
Dein scharfes Strafgebot so frech verlacht.
Achl ohne Zweifel hast du so gedacht:
Wie jammern mich doch die verkehrten
Herzen!

4. Resitatif Recitative
Wer sollte sich demnach
Wohl hier zu leben wünschen,
Wenn man nur Hal3 und Ungemach
Ver seine Liebe sieht?
Doch, weil ich auch den Feind
Wie meinen besten Freund
Nach Gottes Vorschrift lieben seli, so flieht
Mein Herze Zorn und Groll
Und wünscht allein bei Gott zu leben,
Der selbst die Liebe heil3t.
Ach, eintrachtvoller Geist,
Wenn wird er dir doch nur sein
H immelszion geben?

5. Arya

Aria

M ir ekelt mehr zu leben,
Drum n imm mich, jesu, h in!
Mir graut ver alien Sünden,
Lal3 mich dies Wohnhaus fınden,
Wo selbst ich ruhig bin.

Bach: Keman-Obua Konçertosu

Bach'ın 1 7 1 9'da Köthen'de
bestelediği ikili konçerto, sonradan
yine kendisi tarafından çeşitli çalgılara
uyarlanmıştır. Iki keman ve iki klavsen
(Konçerto No. 9) için yapılan bu
düzenlemelerde keman ve obuanın
melodik ses yapıları yerine solo

partilerde tam akorlar kullanılmıştır.
Bach keman-obua düzenlemesinde,
aslı Do minör tonda olan konçertoyu
Re minör tona uygulamıştır.
Konçertoda birinci ve üçüncü bölüm,
armonik şernaları ve tempo
başlıklarıyla çok benzerlikler gösterir:
4/4'1ük ölçüde, neşeli (AIIegro)
tempodaki 1 . Bölüm'de Do minör-Mi
bemol majör-Sol minör-Si bemol
majör ve Do minör olarak gelişen
şema, 3/4'1ük ölçüde ve neşeli
(AIIegro) tempodaki 3. Bölümde Do
minör-Mi bemol majör-Sol minör-Fa
majör-Do minör olarak tamamlanır.
Orkestranın yaylı çalgıları yalnız
armonik eşlikle yetinmez, solo
partilerde bile ufak motifler
geliştirerek etkili bir rol oynar. Bu
motifler ana temadan türetilerek
çoksesli saydam bir doku yaratır.
1 2/B'Iik ölçüde, ağır (Adagio)
tempodaki 2. Bölüm ise geniş
tutulmuş ezgilerin oluşturulmasıyla ilgi
çeker. Armonik temeli meydana
getiren pizzicato akorlar eşliğinde i ki
solo çalgı, 1 2/B'Iik ritmde akıcı ve
duygulu şarkılarını dile getirirler.
(Süre 1 6')
Bach: Kantat, BWV82

Genellikle Bach'ın kantatları, bir
bakıma, ltalyan örneklerinden izler
taşımakla birlikte, bunların bazıları da
bir solo ses için yazılmıştır. Aslında
Alessandro Scarlatti ( 1 660- 1 725) ile
doruğuna ulaşan ltalyan kantatları
çoğunlukla bir dizi resitatif ve aryadan
oluşuyordu. Alman kantatları ise
koral ezgiler üzerine kurulan derin
düşüneeli koro partilerini de
içeriyordu. Bach'ın solo kantatlarında
ltalyan etkisi ön plana çıkar; kendisi
de Kantat terimini dünyevi metinler
üzerine de yazılan bu tür eserleri için
kullanmış, diğer dini koro eserlerini
daha çok "Stück" (parça) ya da
sadece "Musik" (müzik) olarak
adlandırmıştır. Bu solo kantatların en
dikkat çekici özelliği ise solo
çalgıların, solo sese karşı rapsodik
yapıda bir kontrpuan oluşturmasıdır.
27 Şubat 1 727'de Leipzig'de
yorumlandığı sanılan "lch habe genug"
başlıklı kantatı metninin kime ait
olduğu bilinmemektedir. Hazreti
Meryem'in arınması (tebriyesi)

bayramı günü (Festo purificationis
Mariae) için bas solo ile obua, i ki
keman, viyola, org ve sürekli bas için
bestelenen kantatı Bach sopranoya da
uygulamıştır. Albert Schweiuer
bunun nedeninin belki de Bach'ın
ikinci eşi Anna Magdalena'nın aile
toplantılarında söyleyebilmesi için
olduğunu belirtir ve onun, şan
partisini tam olarak, eşlik partisini de
kendisi çalacakmış şekilde
hazırlayarak 1 72S'de Notenbuch
(nota kitabı) adlı defterine yazmış
olduğunu öne sürer. Kantatın bas
yerine soprano, obua yerine flütün
yer aldığı bir versiyonu ( BWV 82a)
daha vardır. Wolfgang Schmieder'in
Bach Werke Verzeichnis'in (Bach
eserleri dizisi) 1 966 yayınında ise son
versiyonun 1 73 1 -32 yıllarında
şekillendiği belirtilir.
Konusu "ölüm" olan kantat üç arya
ile i ki resitatiften oluşur: Cennete
özlem duyan yaşlı adamın dünyanın
nimetlerinden uzaklaşıp ölüme
kavuşmayı sabırsızlıkla arzulayışı
eserin tümünde yansır. 1 . Bölüm'de
Arya " lch habe genug" (Artık yeter)
sözleriyle, 3/B'Iik ölçüde, ağır, hafif ve
sakin şekilde tüm çalgıların temayı
duyurmasından sonra başlar. 208
Mezür süren bu uzun arya,
"Kurtarıcıyı (lsa), dindar umutları
hevesle kucakladım, yeter artık"
sözleriyle hüzünle devam ederken
obuanın arabesk süslemeli eşliği ilgi
çeker. 2. Bölüm yine "lch habe
genug" sözleriyle, sürekli bas ve org
eşliğinde başlayan bir resitatiftir.
4/4'1ük ölçüde, 1 4 mezür süren bu
resitatif, ölümü isteyen "Dünya, sana
mutlulukla duyuruyorum, artık yeter"
sözleriyle sona erer. 3. Bölüm,
Albert Schweiuer'in tanımıyla
"harikulade bir ölüm ninnisi"dir.
Matthi:ius Passian'un "Komm, süsser
Tod" (Gel, tatlı ölüm) aryasını
anımsatan ve ölüme böyle olağanüstü
güzellikte bir müzikli yaklaşımı
duyuran arya, "Schlummert ein, ihr
matten Augen, fallet sanft und selig
zu" (Uykuya dal, bitkin gözlerin
yumuşak ve mutlu kapansın)
sözleriyle başlar. Obua olmadan,
d iğer çalgıların hafif eşliğinde, 4/4'1ük
ölçüde, ağır ve hüzünlü, olağanüstü
zarif bir melodiyle giren bu ünlü
aryada onuncu mezürde solo ses
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girer. Kantatın ölümü zevkli bir
kurtuluş olarak gören bu en uzun
aryasında, dünyaya da seslenilir:
" Dünya, artık burada kalmıyorum,
ruhumun seninle paylaşabileceği
birşey yok. Burada herşey acınacak
halde, ama orada tatlı barışa ve sakin
huzura ulaşacağım . . . ". 4. Bölüm, bir
dakika kadar süren, yedi mezürlük,
kısıtlı eşlikli, 4/4'1ük ölçüde kısa bir
resitatiftir; "Mein Gott! wann kommt
das schöne nun!" (Tanrım güzel şey
ne zaman gelecek!) sözleriyle
sabırsızlıkla seslenilir. Kantatın son
bölümü, tam bir fınal havasında, artık
istediğine kavuşmanın sevinciyle
söylenen kolcratur yapıda bir
aryadır. Ani olarak beliren bu neşe,
3/B'Iik ölçüde, vivace (canlı) tempoda,
tüm çalgıların 1 8 mezürlük girişiyle
yansıtılır. Solo ses ise "lch freue mich
auf meinen Tod" (Öiümüme
seviniyorum) sözleriyle giren aryada
"freue" (sevinmek) sözcüğü üzerine
beş mezür süren kolcratur
süslemelerle -tıpkı ilk aryadaki
"Freude" sözcüğünde olduğu gibi
mutluluğunu sergiler. (Süre 22')
lch habe genug (BWV82)
1 . Arya Aria
lch habe genug,
lch habe den Heiland, das Hoffen der
From men,
Auf meine begierigen arme genommen;
lch habe genug!
lch hab' ihn erblickt,
M ei n Glaube hat Jesum an s Herze gedrückt;
Nun wünsch' ich, noch heute mit Freuden
Von hinnen zu scheiden.
lch habe genug!

2. Resitatif Recitative
lch habe genug!
M ei n Trast i st nur allein,
Dass Jesus mein und ich sein eigen möchte
sein.
lm Glauben halt ich ihn,
Da seh' ich auch mit Simeon,
Die Freude jenes Lebens schon.
Lasst uns mit diesem Manne ziehn!
Ach! Möchte mich von meines Leibes Ketten
Der Herr erretten!
Ach! ware doch mein Abschied hier,
Mit Freuden sagt' ich, Welt, zu dir:
lch habe genug!

3. Arya

Aria

Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu!
Welt, ich bleibe nicht mehr hier,
Hab' ich doch kein Teil an dir,
Das der Seele könnte taugen.

Hier muss ich das Elend bauen,
Aber dert, dert werd' ich schauen
Süssen Friede, stille Ruh'

4. Resitatif Recitative
Mein Gott! wann kommt das Schöne: Nun!
Da ich im Friede fahren werde
Und in dem Sande kühler Erde
Und dert bei dir im Schosse ruhn?
Der Abschied i st gemacht,
Welt, gute Nacht!

5. Arya

Aria

lch freue mich auf meinen Tad,
Ach! hatt' er sich schon eingefunden.
Da entkomm' ich aller Not,
Die mich noch auf der Welt gebunden.
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THE ORC H ESTRA OF T H E AG E O F E N LI G HT EN M E N T
CATH ERINE MACKINTOSH

�
KOCBANK
Yöneten ve 1 . keman: CATHERINE MACKINTOSH, d i recror and

l sr violin

NATHALIE STUTZMANN, kontralto conrralro

William Boyce ( 7 7 1 1 - 1 7 79)

Senfoni No.8, Re Minör Symphony No. S
•

Pomposo: A llegro

•

Largo-A ndante

•

in D M i nor

Tempo di Gavota

Henry Purce/l ( 1 659- 7 695)

"The Virtuous Wife" Sahne Müziginden Süit
Su i re from Incidenral Music "The Virruous W i fe" (Z6 1 l )
•
•

Overture

Preludio

•

•

Song Tune

HompijJe

•

•

Slow A ir

Mennet 1-11

•

•

Air

A cı I Tune

Georg Friedrich Haendel ( 1 685 - 1 7 5 9)

Admeto Operası'ndan "Cangio d'aspetto" from Admero
Tolomeo Operası'ndan "Stil/e amare" from Tolomeo
Giulio Cesare Operası'ndan "AI Iampo dell'amıi" from Giulio Cesare
•

•

•

Pietro Castrucci ( 1 679-1 752)

Konçerto Grosso, Re Majör Op.3 No. 1 2
Concerro Grosso in D Major, Op.3 No. l 2
•

Allegro

•

Adagio andarıtino

•

A !legro

•

Gavotta andante

•

Fina/e (con l'ew)

Georg Friedrich Haendel

Rodelinda Operası'ndan "Dove sei" from Rodelinda
1. Riccardo Operası'ndan "Agitato cia fiere tempeste" from R i ccardo
•

•

Primo

Georg Friedrich Haendel

Konçerto Grosso, Do Minör Op.6 No.8
Concerro Grosso in C M i nor Op.6 No.S ( H WV 3 2 6)
•

Al/emande (A ndante)

•

Grave

•

A rıdante allegro

•

Catherine Mackintosh kendi
nesiinde erken dönem yaylı çalgılar
tekniklerinde uzmanlaşmış ilk
müzisyenlerden biridir. Kraliyet
Müzik Koleji'ndeki keman egitiminin
ardından viol ve barok kemana
yaptığı geçişle birlikte bu türün öncü
grupları olan Musica Reservata,
English Consort of Viols ve The
Consort of Musicke'nin favori
solistlerinden birisi olan Mackintosh,
bu gruplarla verdiği konserlerde
bazen yedi ayrı enstrüman
çalmaktadır. Mackintosh 1 973'te Eski
Müzik Akademisi'nin lideri olmasıyla
birlikte, I S yıllık görevi boyunca
aralarında Haendel'in Mesih, eski
enstrümaniada kaydedilmiş Mozart'ın
komple senfonileri, Vivaldi'nin L'Estro
Armonico ve Dört Mevsim'inin de
bulunduğu çok satan kayıtlar yaptı.
Roger Norrington'un yönetimindeki
London Classical Players'la kaydettiği
Beethoven senfonileri, Berlioz'un
Fantastik Sen(oni, Brahms'ın 2. Sen(oni
ve Bruckner'in 3. Senfontsinin
kayıtlarında yer aldı.
Purcell Dörtlüsü'nün 1 984'de
kurulmasıyla birlikte, Catherine
Mackintosh solo ve oda müziği
çalışmalarına daha çok yoğunlaşarak
King's Consort'la Bach'ın keman
konçertolarını kaydetti. Purcell
Dörtlüsü'yle Avrupa, Japonya ve
ABD'de büyük beğeni toplayan
turnelere çıktı ve en tanınmış üçlü
sonatlardan oluşan yirmibeş kayıt
gerçekleştirdi. Kendisinin bizzat
Orchestra of the Age of
Enligtenment'ı yönettiği ve viola
d'amore çaldığı, Vivaldi'nin altı viola
d'amore konçertosunun yer aldığı
kayıt, 1 996'da G ramophone
Ödülü'ne aday gösterildi. Catherine
Mackintosh'un Orchestra of the Age
of Enlightenment'ın lideri ve eski
dönem müzik enstrümantalisti olarak
repertuvarı Biber'den Wagner'e
kadar uzanmasının yanısıra klavsenci
Maggie Cole'la gerçekleştirdiği ikili
konserlerinde çağdaş eseriere de yer
vermektedir. I kilinin kaydettiği
•

Katkilart için KOÇBANK A.Ş.ye tejekkiir ederiz.
We would /ike to thank KOÇBANK A.Ş. for sjlonsoring this jlerformance.

A dagio

•

Siciliano (A ndante)

1 8.6.2000, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eireni Museu m , 7 . 30 pm

Bu komeı· "Britain-Turkey 2000'' etkinlikleı·i kafisammda gerçeklepirilmipir.
This roncer/ has been realised within theframework of "Britain-Turkey 2000".

•

A llegro
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Bach'ın komple keman sonatları
1 997'de büyük bir ilgi toplamıştır.
Mackintosh eğitimci olarak, erken
dönem müzik stillerine olan ilgisini ve
heyecanını bugüne kadar birçok genç
müzisyene aktardı. Sanatçı 1 977'den
bu yana Kraliyet M üzik Koleji'nde
barok ve klasik keman ile viyola
profesörü olarak çalışmaktadır.
Sanatçı 1 994'de Kraliyet Müzik
Koleji'nden ve 1 998'de de lskoç
Kraliyet Müzik Akademisi'nden
ödüller aldı.

concenrraced more on solo and chamber
music and has recorded che Bach
concertos for violin with the King's
Consort. W ith che Purcell Quartet she
has roured extensively in Europe, ]apan
and USA to great critica! acclai m , and
has recorded over cwenry-five CDs of
che finesc crio sonata reperroi re. Her
CD of Vivaldi's six viola d'amore
concerros in which she directed che
ürehescra of the Age of Enl ighcenment
and played che solo viola d'amore, was
nominaced for a Gramophone Award i n
1 996. As co-leader o f the ürehescra of

• Catherine Mackinrosh is one of the

the Age of Enlightenment, her

first of her generati on to have

repertoire as a period instrumemalist

specialised in early string playing

has ranged from B i ber to Wagner and

techniques. After a convenrional violin

in her duo partnership with

train i ng at the Royal College of Music,

harpsichordisc, Maggie Cole, she has

she cook up the viol and baroque violin,

commissioned and performed several

and was i m mediately i n demand by

comemporary works. The duo's

such pioneering groups as Musica

recordings of Bach's complete violin

Reservata, the E nglish Consort of Viols

sonatas (Chandos) were issued i n early

and the Consort of M usicke w ith whom

1 997 to critica! acclaim . In her

she sametimes played up to seven

teaching, Catherine has passed on her

i nstruments in one concert. Catherine

emhusiasm for earlier styles of

was appointed leader of the Academy of

performing to countless younger

Ancient Music in 1 97 3 . During her 1 5 -

musicians. She has been professor of

year tenure, she made countless

baroque and classical violin and viola at

recordings for Decca, amongst which

the Royal College of Music si nce 1 97 7 .

are found Handel's Messiah, the first

She has been awarded Fellowships at

complete cycle of Mozart Symphonies
on original instruments, and Vivaldi 's

both establishmems; FRCM in 1 994
and FRSMD i n 1 998.

L 'Estro A rmorıico and Four Seasorıs, both
of which are best-sellers. S he also took
part in Roger Norringron's recordi ngs
of the Beethoven Symphonies, Berlioz's

Symphorıie Farıtastique, Brahms's Secorıd
Symphorıy and B ruckner's Third
Symphorıy with che London Classical
Players.
Since the foundation of the Purcell
Quartet in 1 984, Mackinrosh has

NATHALIE STUTZMANN

Benzersiz bir sese sahip olan genç
Fransız kontralto Nathalie Stutzmann
gerçekleştirdiği opera, konser, resital
ve kayıt çalışmalarıyla kısa zamanda
büyük bir üne kavuştu. Başarılı bir
müzisyen de olan (piyano, fagot ve
oda müziğinde birincilik ödülleri
bulunmaktadır) Stutzmann, 1 983-87
yılları arasında Paris Operası Lirik
Sanatlar Okulu'nda Hans Hotter ile
lied eğitimi gördü. Sesinin eşsiz
güzelliği, Davis, Giulini, Ozawa, von
Dohnanyi, Sawallisch, Chung, Jarvi,
Jordan, Plasson, Spivakov, Rattle,
Minkowski ve Chailly gibi günümüzün
en önemli şef ve yorumcularının
dikkatini çekmektedir. Konser ve
resital programları dahilinde Avrupa
ve Amerika'nın belli başlı salonlarında
söyleyen Stutzmann'ın oldukça geniş
olan repertuvarında, Haendel, Bach,
Mozart, Vivaldi, Pergolesi, Brahms,
•

Mahler ve Wagner'in eserlerinin
yanısıra Schumann, Faure, Brahms,
Poulenc, Schubert ve Chausson gibi
bestecilerin şarkıları bulunmaktadır.
Resitallerinde bugüne kadar François
Rene Duchable, M ichel Dalberto,
Catherine Collard, Christian lvaldi'yle
programlar gerçekleştiren
Stutzmann'ın şu andaki favori eşlikçisi
lsveçli piyanist lnger Södergren'dir.
Stutzmann opera alanında bugüne
kadar Avrupa'nın en önemli opera
merkezlerinde Haendel, Gluck,
Purcell ve Mozart'ın yanısıra
romantik ve çağdaş opera eserlerini
de seslendirdi. Geniş bir kayıt
repertuvarı bulunan Nathalie
Stutzmann, bugüne kadar Bach'ın Aziz
Mata Pasyonu, komple Schumann
liedleri, Faure, Debussy ve Ravel'den
Franstz Melodileri, Bach Kantatları,
Pergolesi ve Vivaldi'nin Stabat Mater,
Mozart ve Haendel aryaları ve
Brahms'ın A/to Rapsodi'sini kaydetti.
Sanatçının Deutsche
Schallplattenpreis, Japonya Plak
Akademi Ödülü, Diaposon d'Or ve
Grammy ödüllerinin yanısıra Sanat ve
Edebiyat Şövalyelik Nişanı
bulunmaktadır.
• The excepcional young French

comral to Nathalie Scuczmann, has
established a most scunning
international career, equally successful
in che fields of opera, concert, recical
and record ing . An accomplished
musician (wich Firsc Prizes in piano,
bassoon and chamber music), she
studied at che Ecole d' Art Lyrique de
!'Opera de Paris from L 983

to

L 987,

where she focused her studies on Lied
with Hans Hotter. The excepcional
quality of her voice has caught the
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arrenrion of today's grearesr conductors
and performers: Davis, Giulini, Ozawa,
von Dohnanyi, Sawallisch, Chung,
Jirv i , Jordan, Plasson, Spivakov, Rarrle,
Minkowski and Chailly. In concert and
in reci ral she has performed in major
venues of Europe and America. Her
large reperroi re i nci u des works by
Handel, Bach, Mozart, Vivald i ,
Pergolesi, Brahms, Malıler and
Wagner, and songs by Schumann,
Faure, Brahms, Poulenc, Schubert and
Chausson. In recital she has appeared
with François-Rene Duchable, Michel
Dalberto, Catherine Collard, Christian
Ivaldi and her favourire partner is now
the Swed ish pianisr lnger Södergren.
She has appeared in the major opera
centres in Europe in works by Handel,
Gluck, Purcell and Mozart as well as
romantic and conremporary opera.
Narhalie Srurzmann's recordi ngs
include Bach's St Matthew Passion, the
complete Schumann Lieder, the French
Melodies of Fa u re, Debussy and Ravel;
Bach Canraras, Pergolesi and Vivaldi

Stabat Mater, Mozart and Handel Arias,
and Brahms' Alto RhapJody. Nathalie
Srurzmann has received many awards
i ncluding the disringuished Deursche
Schallplartenpreis, the )apan Record
Academy Award, the Diaposon d'Or
and a Grammy Award and the ri rle of
Chevalier des Ares er des Lerrres.

THE ORCH ESTRA OF T H E
AGE O F E N LIGHTEN M ENT
The Orchestra of the Age of
Enlightenment (Aydınlanma Çağı
Orkestrası), eski dönem müzik
topluluklarının en iyilerinden biridir.
1 986'de kendi kendini yöneten bir
topluluk olarak kurulan ve bir
müzisyenin önderliğindeki kooperatif
yönetim şeklini artistik planlama ve
programlamaya tercih eden OAE,
Mark Elder, Sir Charles Mackerras,
Gustav Leonhardt gibi konuk şeflerle
de çalışmalar yaptı. 1 992'den bu yana
topluluğun Birinci Konuk Şefi olan Sir
Simon Rattle ve Frans Brüggen'e ek
olarak 1 997'de Sir Roger Norrington
topluluğun şefleri arasına katıldı. Royal
Festival Hall ile olan çalışmalarının
yanısıra, topluluk 1 995'den bu yana
George Brandon Hill'in yerleşik
grubudur. OAE ayrıca Haendel ve
•

Mozart operalarını başarılı
performanslada seslendirdiği
Glyndebourne'un yanısıra BBC
Proms'da çalmakta ve Ingiltere ve
Avrupa'nın diğer kentlerinde
düzenlenen festivaliere de
katılmaktadır. OAE'nin eski dönem
müziği, çağdaş değerleri de gözardı
etmeden otantik olarak
yorumlanmasına verdiği önemle
gerçekleştirdiği konserler büyük
beğeni toplamaktadır. Mark Elder'la
gerçekleştirilen 1 9. yüzyıl operaları, Sir
William Glock'un öncülüğünde South
Bank Centre'daki Mozart serisi, Sir
Simon Rattle ile klasik repertuvarla
hazırlanan konserler ve orkestra
üyelerince yönetilen Barok müzik
performansları bunların arasında yer
almaktadır. 1 999/2000 sezonunda
Londra ve Birgmingham'da beş ayrı
şefle gerçekleştirilen ve Sir Simon
Rattle yönetimindeki Dokuzuncu
Senfonfnin televizyondan yayınlandığı
konserle son bulan Beethoven serisine
ek olarak Viktoria Mullova'yla Mozart
keman konçertoları, Frans Brüggen ile
Bach kantatları seslendirdi ve piyanist
Robert Levin'le konser verdi. OAE,
Avrupa'daki etkinliklerinin yanısıra
ABD'deki ilk konserini 1 998'de Mostly
Mozart Festivali'nde verdi. 2000 Mart
ayında New York ve Los Angeles'da
iki konser daha veren orkestra 200 1
sonbaharında da Sir Roger Norrington
ile Mahler ve Bruckner'in eserlerine
yer verilecek geniş bir Avrupa
turnesine çıkacak. Orkestranın bugüne
kadar yaptığı kayıtlar arasında Emanuel
Ax ve Sir Charles Mackerras ile
Chepin'in / . ve 2. Piyano Konçertoları,
David Daniels ve Andreas Scholl ile
Rime Jacobs'un yönetiminde Blow'un
Venus & Adonis ve Nicholas McGegan
ile Haendel'in Concerto Grossio'larının
kayıtları yer almaktadır.

and Frans Brüggen have been Principal
Guesr Conductors and in 1 997 Sir Roger
Narrington joined the rosrer of
conducrors. In additi on ro irs
relarionship with the Royal Festival
Hall, the Ürehescra has been residene ar
St George's Brandon Hill, Bristol since
1 99 5 . Other regular appearances include
Glyndebourne, where the Orchesrra has
given highly accalaimed performances of
operas by Handel and Mozart, the BBC
Proms and other major fesrivals in the
UK and abroad. The OAE's
commitment ro combining period
aurhenticity w ith conremporary values
has engendered numerous memorable
performances. These include 1 9th
century operas in concert with Mark
Elder, a major Mozart series at the South
Bank Centre devised by Sir William
Glock, a range of classical repertoire wirh
Sir Simon Rarrle and performances of
baroque music direcred by members of
the Orchesrra. The Orchesrra's
1 999/2000 season opened wirh a
Beethoven cycle in London and
Birmingham involving fıve different
conducrors and concluding wirh a
televised performance of the Ni nch
Symphony conducred by Sir Simon
Rarrle. Other future highlights include
programmes of Mozart violin concertos
with Vikroria Mullova, Bach cantaras
with Frans Brüggen and a concert with
Robert Levin. In addition ro irs
performances in Europe, the ürehescra
made i ts US debur at the Mostly Mozart
Festival in 1 998 and will rerurn i n
December 2000 for concerts in New
York and Los A ngeles. In the Aurumn of
200 1 the OAE will underrake a major
European tour with Sir Roger
Narrington i n a programme featuring
works by Malıler and Bruckner. The
Orchesrra's recordings i nclude Chopin

Piano ConcertoJ NoJ. 1 & 2 with Emanuel
A x and Sir Charles Mackerras, recital

• The Orchesrra of the Age of

discs with David Daniels and A ndreas

Enlighrenment is recognised as one of

Scholl, Blow's Venm & AdoniJ conducred

the world's faremost period insrrument

by Rene Jacobs, and Handel Concerti
GroJJi with Nicholas McGegan.

ensembles. Formed in 1 986 as a selfgoverning orchestra, the OAE has always
maintained a player-led approach to
arrisric planning and program m ing, and
has worked with a range of distinguished
guesr conducrors, including Mark Elder,
Sir Charles Mackerras and Gusrav
Leonhardr. Since 1 992, Sir Simon Rartle

Boyce: Senfoni N o.8

Londra'da doğan ve yine bu kentte
ölen Ingiliz orgçu ve besteci William
Boyce özellikle kilise ve sahne
müzikleriyle tanınır. Ayrıca pek çok

1 16

vokal övgü (Ode) müziği besteleyen
Boyce, çalgı müziği olarak da iki
keman ve sürekli bas için oniki sonat
ve uvertür, org ve keman için on
voluntary, iki konçerto ve sekiz
senfoni yazmıştır.
William Boyce müziğe kilise çocuk
korosunda başlamış, sesi kırılınca
M. Greene'den org dersleri almış.
1 734'den sonra çeşitli kiliselerde
orgçu olarak çalışmış, bu arada Alman
Pepusch'un da öğrencisi olmuştur.
1 736'1arda ilk besteleriyle tanınmış,
1 737'de şef olarak görev almıştır.
Müzik festivalleri düzenleyen besteci,
1 7SS'de hocası Greene yerine krallık
orkestrasının (King's M usick)
yöneticisi olmuş, bu arada kral
ailesinin orgçuluğu gibi birçok önemli
görevi de üstlenmiştir.
Yirmi yıl süren krallık orkestrası
şefliği nedeniyle girişte uvertürler
içeren yeni yıl, doğum günü övgüleri
(ode'lar) ve pekçok sahne müziği
yazan Boyce, bu eserlerinde Fransız
uvertürleri ile ltalyan sinfoniaları
arasında bir stil gözetmiş, sonra da
bunları / 2 Uvertür adı altında, iki eski
senfonisini de değerlendirerek,
1 770'de yayınlamıştır. Aslında
1 760'da bir araya getirilen sekiz
senfoni Op.2 içinde yer alır. Bu
senfonilerin zamanın gerisinde
kaldığını öne süren bazı eleştirmenler
buna, Boyce'un sağırlığı yüzünden son
müzik akımiarına ayak
uyduramamasının neden olduğunu
belirtirler. Bu senfonilerin içinde
yalnızca ilk ikisinin daha sonra
yazıldığı, son dördünün ise 1 73S-4 1
arasında Barok stile uygun
bestelendiği saptanmıştır. Üçüncü ve
dördüncü senfonilerinde The Chaplet
(Çelenk, 1 749) >�e The Shepherd's
Lottery (Çobanın Lotaryası, 1 7S I ) adlı
sahne oyunlarının galant stildeki
üvertürlerini kullanan Boyce, genel
müzik zevkinin değişmesiyle birlikte
dinleyicilerin J.C. Bach, ya da Abel'in
ön-klasik stildeki müziklerini tercih
etmesi üzerine son yıllarını
müzikolojiye adamıştır.
Çalgı müziğini genellikle, -üfleme
çalgıları içermeyen taşra
orkestralarını da düşünerek- yaylı
çalgılar için besteleyen Boyce, ancak
iyi yerumcular bulduğu zaman
senfonilere, ya da uvertürlere ayrı

üfleme çalgı partileri yazmış, hatta
bunları zaman zaman virtüöz biçimde
düzenlemiştir. Orkestra müziği dinç
ve canlı havada olan Boyce özellikle
füglerinde ve dans içeren bölümlerde
başarı kazanmış, gavotları ve fügleri
çok beğenilmiştir.
Op.2 dizisinin sonuncusu olan Re
Minör Senfoni de virtüöz yapıda
olduğu için konçerto grossolar
arasında yer alır. Aslında ya 1 737, ya
da 1 7SS yılında bestelendiği sanılan bu
senfoni Worchester Uvertürü olarak da
tanınır. Çalgıların zaman zaman parlak
sololarla ön plana çıktığı eser
gösterişli ve hızlı (Pomposo: Allegro)
bir girişle hemen ilgi çeker. No.7
dışında tüm oniki uvertürünü ve yedi
senfonisini majör tonda besteleyen
Beyce'nin bu 8. Senfonisi minör tonda
olan tek senfonisidir. Bu tonalite önce
kısa ve ağır (Largo) bir girişten sonra
zarif ve ağırca (Andante) tempodaki
2. Bölüm'de de egemendir. Son
bölümde yine genelde yaptığı gibi dinç
havada bir dans bölümüyle,
Fransa'dan kaynaklanan basit 4/4'1ük
ölçüdeki vurgulamalı gavotte
temposuyla (Tempo di Gavota)
senfoniyi sona erdirir. (Süre 1 2')
Purcell: T h e Virtuous Wife

Henry Purcell Londra'da bir saray
müzikçisinin oğlu olarak doğmuş,
müziğe -ağabeyi gibi- krallık kilisesi
çocuk korosunda başlamış. hayatını
önce nota kopisti, çalgı bakımcısı, org
akortçusu olarak kazanmış;
öğretmeninin ona yer açmak için
görevden ayrılması üzerine
Westminster Kilisesi organisti

olmuştur. Dido ve Aeneas Operası ve
pek çok sahne eseri yanında süitler,
kantatlar ve şarkılar yazan,
Ingiltere'de yeni bir müzik çığırı açan,
Bach ve Haendel'in öncülüğünü yapan
Purcell 36 yaşında öldüğü zaman, I S
yıl organistlik yaptığı kilisenin orgunun
altına gömüldü.
F.F. Zimmerman'ın 1 963'de hazırladığı
Purcell kataloğuna göre Z6 1 1 sayısını
taşıyan ve D'Urfey'in The Virtuous
Wife (Faziletli Eş). ya da Good Luck at
Last (Sonunda Şans) adını taşıyan
piyesi için müziği Purcell 1 694 yılında
bestelemiş ve yalnızca enstrümantal
parçalardan oluşan eser aynı yıl
Londra'da seslendirilmiştir.
Bazılarında yalnızca bir şarkı ile sahne
müziğine katkıda bulunan Purcell
böylece 43 kadar tiyatro eseri için
müzik hazırlamıştır. Onun ölmeden
bir yıl önce yazdığı bu müzik dokuz
bölümden oluşur: 1 . Overture
(Uvertür); 2. Song Tune (Şarkı);
3. Slow Air (Ağır Arya); 4. Air (Arya);
S. Preludio (Prelüd); 6. Hornpipe ( 1 .
Perde): 7. Menuet 1-11 ( 1 . Perde);
8. Act 1 Tun e ( 1 . Perde Şarkısı).
Günümüzde de bu bölümlerden
seçmeler bir Orkestra Süiti olarak
çalınmaktadır. 1 69S Kasım ayında, bir
kış gecesi eve geldiği zaman eşi
Frances'in kapıyı açmaması üzerine
üşüterek hastalanan ve kısa bir süre
sonra henüz 36 yaşındayken ölen,
cenaze masrafları -eşi yerine- Lady
Elizabeth Howard tarafından
karşılanan Purcell'in, Faziletli Eş (!)
piyesi müziği de bu bakımdan ilginçtir.
Haendel: Aryalar

Cangio d'aspetto: Haendel'in
Admeto, ya da Re di Tesseglia (Teselya
Kralı) adlı operasının librettosu,
Antonio Aureli'nin 1 660'da
Venedik'te sahnelenen L'Antigona
delusa da Alceste oyunundan
yararlanarak Ortensio Mauro'nun
1 679'da yazdığı L'Aiceste Operas1'ndan,
bilinmeyen bir kişi -büyük olasılıkla
N icolas Haym- tarafından adapte
edilerek hazırlanmıştır.
Haendel'in Kraliyet Müzik Akademisi
için onuncu uzun operası olan ve
özellikle iki rakip soprano Francesca
Cuzzoni'nin ( 1 696- 1 778) Troya
Prensesi Antigona ve Faustina
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Bordoni'nin ( 1 697- 1 78 1 ) Kralın eşi
Alcestis rollerinde söylemeleri için
bestelediği üç perdelik Admeto,
Londra'da King's Theatre'da 3 1 Ocak
1 727 günü sahnelendi. Büyük başarı
kazanan ve 1 8 Nisan'a kadar 1 9 kez
oynanan operada alto kastratolar
Senesine Teselya Kralı Ad meto,
Antonio Baldi ise Admeto'nun
kardeşi Prens Trasimedes
rollerindeydi. Haendel bu arada Ingiliz
uyruğuna kabul ediliyor ve soprano
Faustina için iki arya daha
besteliyordu. Ana teması Euripides'in
Alkestis tragedyasından kaynaklanan
ve Gluck'un 40 yıl sonra yazacağı
A/ceste Operası'yla büyük benzerlikler
içeren bu konuyu Haendel 1 750'de
tekrar ele almış ve sonradan kaybolan
ve aynı konuyu işleyen Smollett için
sahne müziği de yazmıştı. 20. yüzyılda
ilk kez çağdaş bir yapımla
Braunschweig'te 1 925'de oynanan
Admeto. Ingiltere'de ise tekrar ancak
7 Mayıs 1 964'te Abingdon'da Unicorn
Theatre'da sahnelenmiştir.
1 . Perde'de Teselya Kralı Admeto
(Admetus) sarayında ölüm döşeğinde
yatmaktadır. Kardeşi Trasimedes
yalnızca portresini gördüğü bir kadına
-sonradan saraya gelen ve eskiden
nişanlısı olan kralın kendisini
aldattığını sanan ve onun bu nedenle
ölüme mahkum olduğuna inanan
Troya Prensesi Antigona'ya- aşıktır.
Antigona ise saraya bir çoban kızı
kılığında gelmiştir. Bu arada kralın eşi
Alcestis kocasını iyileştirmesi için
Apolle'ya yalvarmış. ancak bir seveni
onun yerine ölümü seçerse
Admeto'nun iyileşeceği yanıtını
almıştır: Böylece Alcestis ölmeyi
kabul eder. 2. Perde'de cehennemde
zincirle bir kayaya bağlanarak işkence
gören Alcestis, Herkules (Ercole)
tarafından kurtularak dünyaya geri .
getirilir. Bu arada sarayda işler
karışmış; Antigona, Admeto ve
T rasimedes yanlış portrenin yarattığı
karışıklığı çözmeye çalışmaktadırlar.
Saraya asker kılığında gelen Alcestis
de eşinin kendisine sadık kalıp
kalmadığını merak etmektedir:
Antigona Admeto'ya aşık olduğunu
söyleyince kıskançlıkla sarsılır, ama
yine de onun yalan söylediğine inanır.
3. Perde'de Antigona bir ara
kaybolunca Admeto onun gerçekten

olsaydı); Antigona'nın 2. Perde'deki
aryası "La sorte m ia vacilla" (Benim
bahtım sallanıyor) ve Admeto'nun
ünlü alto aryası " Cangio
d'aspetto"dur. ltalyanca'da değişen
görünüm (Cangio d'aspetto),
Ingilizce'de ise "How changed the
vision . . . " (Görünüm değişti nasıl . . . )
sözleriyle giren aryada Admeto
portrelerin aldatıcılığını vurgular. Bu
aryayı ünlü alto Kathleen Ferrier daha
1 949 yılında plağa doldurmuş ve
operanın dünyada yeniden ilgi
görmesini sağlamıştır.
kim olduğunu öğrenir ve ona olan
eski sevgisinin uyanacağını sanır.
Alcestis ise Antigona'yı, Admeto'nun
portresini öperken görür ve ona
saldırır. Antigona da Trasimedes'i
affetmiştir, ancak Kral Admeto
Antigona'yı yeni eşi olarak ilan eder.
Bunun üzerine kardeşi krala kılıçla
saldıran Trasimedes'i Alcestis
engeller, elinden kılıcı alır. Bu
karışıklıkta kral eşini tanır, Herkules
olayı açıklayınca kral da kardeşini
affeder. Sonunda da kral hem
Antigona, hem de Alcestis'i sonsuza
kadar kalbinde saklayacağını
söyleyerek son noktayı koyar.
Cuzzoni ve Faustina için yazılan en iyi
opera olarak kabul edilen Admeto'da,
soylu çift Admeto-Aicestis ve kararsız
çift Trasimedes-Antigona arasındaki
kontrastın müzikle anlatımı yanında,
her perdede kral Admeto'ya ayrılan,
kendi kendine konuşurmuş gibi
söylediği resitatif ve aryalar ile ölüme
özlem duyarak söylediği Cavatina
önemli bir yer tutar. Operanın en
tanınmış aryaları da Admeto'nun
heyecanlı hayalini sergileyen "Amor,
qual nuova fıamma . . . La tigre arde si
adegno" (Sevgilim hangi yeni alev . . .
Kaplana yanmak yakışır); Antigona
Aicestis'in 2. Perdedeki düeti "ll
ritratto di Admeto" (Admeto'nun
Portresi); Admeto'nun resitatif ve
aryası "Orride larve . . . Chiudetevi,
miei lumi" (Korkunç görüntüler . . .
Işıklarımı söndürün); Alcestis'in
2. Perde'deki aryası "Quest'e dunque
la vede . . . Vedr6 fran poco" (Bu
durumda onlar bunu görüyorlar . . .
Pek yakında göreceğim);
Trasimedes'in aryası "Se l'arco avessi
e i strali" (Eğer yayım ve okiarım

Stille amare: Tolomeo (Ptolemeus),
ya da Re di Egitto (Mısır Kralı) adlı üç
perdelik operayı Haendel Carlo
Sigismondo Capace'nin 1 7 1 1 'de
yazdığı Toiomeo e Alessandro, ya da La
Corona Disprezzata (Hor Görülen
Taç) adlı eserinden Nicola Francesco
Haym'ın hazırladığı libretto üzerine
1 9 Nisan 1 728'de tamamlamış ve
eser Londra'da King's Theatre'da 30
Nisan 1 728 günü oynanmıştır. Yine
çağın en ünlü şarkıcılarının, Senesino
adıyla tanınan alto kastrato Francesco
Bernardi (Tolomeo), soprano
Francesca Cuzzoni (Seleuce),
soprano Faustina Bordoni (Eiisa), alto
kastrato Antonio Baldi (Aiessandro),
bas Giuseppe Maria Boschi (Araspe)
rollerinde söyledikleri operanın bu
librettosunu önce Domenico Scarlatti
1 7 1 1 'de bestelemişti. Haendel'in
Tolomeo Operası yedi temsil
sahnelenmiş, sonra da 1 9 Mayıs
1 730'da yine aynı tiyatroda 1 2 yeni
ekleme ve değişikliklerle yeniden
oynanmış; 2 Ocak 1 73 3 temsilinde
ise altı yeni ekleme daha yapılmıştır.
Bu son şekliyle ancak dört kez
oynanan Tolomeo, bestecinin başarılı
operaları arasında yer almaz. Uzun
yıllar sonra, ilk kez 1 9 Haziran
1 938'de Almanya'da Göttingen'de
Fritz Lehmann'ın düzenlemesiyle
sahnelenen Toiomeo'nun konusu,
M.Ö. 1 1 6 yılında Mısır'da
lll. Kleopatra'nın oğlu
IX. Telomeo'nun (Ptolemus)
krallığında başlar. Küçük kardeşi
X. Telomeo'nun (Aiessandro) tahttan
indirdiği ve 1 08'de Kıbrıs'a sürgü ne
gönderdiği Tolomeo, çoban Osmin
kılığında eşi Seleuce ile mutlu bir köy
hayatı geçirmektedir. Kıbrıs ise zalim
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Araspe tarfından yönetilmektedir;
onun kızkardeşi Eli sa da Tolarneo'ya
aşık olmuştur. Araspe ise Seleuce'ye
göz koyar ve T olarneo'yu zindana
atar. Orada Elisa'nın sunduğu kupanın
içinde zehir olduğunu sanarak ölmeyi
düşünür ve içer. Ancak bu sadece bir
uyku ilacıdır. Kendine geldiği zaman
karşısında kardeşi Alessandro'yu
görür, "Artık çok geç (Che piu si
tarde omai . . . ) insanlık dışı kardeş"
(inumani fratel) resitatifı ile başlayan
"Stille amare" (Sevginin damlası)
aryasını söyler. Ancak kardeşi onu
yine Mısır Kralı yapmak ve Seleuce
ile birleştirmek amacıyla gelmiştir. Bu
çarpıcı ve etkileyici sahnede, özellikle
Si bemol minör tonda sürekli
duyulan eşlik de çok ilginçtir.
Haendel'in tam Royal Academy
tarzına uygun yazdığı diğer önemli
aryalar şunlardır: 1 . Perde sonunda
Tolarneo'nun eşi nedeniyle söylediği
Mi bemol majör tondaki duygu lu
arya "Torna sol" (Yalnız dönüş); ll.
Perde'de ormandaki sahnenin
başında, sürdinli tiz yaylılar ve
pizzicato baslar eşliğinde Tolomeo
ve Seleuce arasında masum bir
düete dönüşen " Dite, che fa, dov'e"
ezgisinin Araspe'nin kızgınlıkla
söylediği "Piangi pur" (yalnızca
üzülün) ile traji k bir karaktere
bürünmesi ilgi çeker. Bu arada
Alessandro'nun 1. Perde'deki kısa
Cavatina'sı " Non lo diro col
labbro", 1 928'den sonra Arthur
Somervel l'in "Did you not see my
Lady" sözleriyle başlattığı Silent
Worship şarkısı çok ün kazanmış ve
resitalierin sevilen bir parçası
olmuştur.
Al lampo dell'armi: Giu/io Cesare

Uül Sezar) Haendel'in onyedinci
operasıdır. 46 kadar opera yazan
Haendel Jül Sezar'a 1 723 yazında
başlamış, eser 20 Şubat 1 724'te
Londra'da King's Theatre'da ilk kez
sahnelenmiştir. Aslında G. Francesco
Bussani'nin yazdığı ve 1 677'de
Venedik'te, 1 68S'te M ilana'da
sahnelenen librettolarından biri olan
Jül Sezar'ı Royal Academy of Music
(Kraliyet Müzik Akademisi) sekreteri
olan Nicola Haym ( 1 678- 1 729)
adapte etmiş, Sezar rolünde alto
kastrato Senesina ve Kleopatra

rolünde soprano Cuzzoni ile ilk
temsilde olağanüstü bir başarı
kazanılmıştır. 1 725'te eseri tekrar
elden geçiren, dört yeni arya ile
temsil sırasında iki arya daha yazan
Haendel 1 730'daki temsile de iki yeni
arya eklemiş, tümünü tekrardan elden
geçirmiştir.
Hem melodik zenginliği, hem de usta
orkestra kullanımıyla Haendel'in en
başarılı operaları arasında yer alan Jül
Sezar'ın konusu MÖ 48-47 yıllarında
Mısır'da Nil ırmağı kıyılarında geçer.
Sezar Mısır Kralı Pompeus'u yenerek
ülkeye girmiştir. Pompeus'u affa
hazırlanırken, Kleopatra'nın kardeşi
Ptolemeus (Tolomeo) kralın başını
keser ve onu Sezar'a sunar. Sezar bu
hareketi için Ptolemeus'u
cezalandıracağını belirtir; Ptolemeus
ise Sezar'ı öldürüp, Pompeus'un dul
eşiyle evlenerek Mısır tahtına geçmeyi
planlamaktadır. Kleopatra ise
kendisini başka adla tanıtarak güzelliği
ve zekasıyla Sezar'ı etkileyerek
kardeşine karşı yardım istemektedir.
2. Perde Kleopatra'nın sarayının
bahçesinde başlar; Sezar, kendisini
tanıtmayan ama kraliçe olmak isteyen
Kleopatra ile konuşur. Daha sonra
Ptolemeus'un ayaklandırdığı askerler
hücum ederek Sezar'ı öldürmek ister.
Sezar bunu farkeder: "Al lampo
dell'armi . . . " (Silahların parıltılarını)
görmüştür. Suya atlar, herkes onu
boğuldu sanıp, Kleopatra da aşık
olduğu Sezar'ın öldüğünü düşünürken
o yüzerek uzaklaşacak; 3. Perde'de
ise, lskenderiye'de esir düşen
Kleopatra'yı da kurtararak kraliçe
olmasını sağlayacaktır.
Dove sei: Rodelinda, ya da Regina de
Longobardi (Lombardiya Kraliçesi) adlı
üç perdelik operayı Haendel, Antonio
Salvi ve N icola Haym'ın Pierre
Corneille'in Pertharite - Roi de
Lombards (Lombardiyalılar Kralı) adlı
oyunundan adapte ettikleri libretto
üzerine bestelemiştir. Eser ilk kez 1 3
Şubat 1 725'te Londra'da King's
Theatre'da, Grimoaldo rolünde,
Ingiltere'de söyleyen ilk büyük ltalyan
tenoru olan Francesco Borasini'nin
( 1 690- 1 747) başarısıyla
sahnelenmiştir. Konu Milana'da
geçer: Gerçek Lombardiya Kralı
Bertarido'nun (mezzosoprano - alto

kastrato) öldüğü sanılmaktadır.
Ülkesine gizlice dönen Bertarido,
tahta Grimoaldo'nun (tenor) çıktığını
ve karısı Rodelinda'yı (soprano)
kendisiyle evlenmeye zorladığını
görür. Farkedilince yakalanan ve
hapsedilen Bertarido, 1 . Perde'de,
operanın en ünlü resitatif ve aryasını
söyler: "Pompe vane di morte . . . "
(Ölüm sayıklamaları), "Dove sei,
amato bene?" (Neredesin sevgilim?).
Sonda sahte kral, Garimoaldo
tarafından öldürülecek, Bertarido
hakkı olan krallığa tekrar
kavuşacaktır. Günümüzde de sık sık
sahnelenen operanın bu aryasını da
ünlü alto Kathleen Ferrier ( 1 9 1 2-53)
1 946'da plağa doldurmuştur.
Agitato da fıere tempeste:
Roccardo Primo, Re d'lnghilterra

(1. Richard, Ingiltere Kralı) adlı üç
perdelik operayı Haendel, Francesco
Briani'nin (ölümü 1 7 1 O) yazdığı iki
librettodan ikincisi olan lsacio
Tiranno'dan Antonio Rolli'nin adapte
ettiği metin üzerine bestelemiş, eser
ilk kez l l Kasım 1 727'de Londra'da
King's Theatre'da sahnelenmiş ve l l
kez oynanmıştır. Briani her iki
librettosunu da, o çağın en ünlüsü
olan Venedik'teki San Giovanni
Grisostomo operası için hazırlamış;
ikisi de A. Lotti tarafından
bestelenmişti. ilk librettosunu
Danimarka Kralı IV. Frederick'e ithaf
eden Briani, bu ülkenin Ispanya'ya
karşı yengisini işlemiş; ikincisi lsacio
Tiranno'yu (Zalim lsacio) bu savaşın
kahramanı, Marlborough Dükü John
Churchill'e adamıştı.
Opera, Ingiltere Kralı 1. Richard'ın
Kıbrıs yoluyla kutsal ülkeye, Kudüs'e
gidişini konu alır. Aslanyürekli Richard
(Richard Lionheart) 3. Haçlı Seferi
sırasında Kıbrıs'tan geçerken Navarra
Prensesi Berengaria ile evlenecektir.
Fırtına nedeniyle gecikerek ancak 6
Mayıs 1 1 9 1 'de Kıbrıs'a, Limasol
i imanına güçlükle ulaşır ve altı gün
sonra da prensesle evlenir. Kıbrıs
Valisi lsaac Comnenus (bas lsacio) ve
kızı (operadaki adıyla Pulcheria)
gerçek tarihi kişiliklerdir. Operadaki
adı Constanza olan Navarra Prensesi
Berengaria, Richard'ı hiç görmemiş
olmasına karşın ona aşıktır. Vali lsacio
ise kızı Pulcheria'yı Constanza olarak

1 19

tanıtıp, prensesi kendi elde etmek
istemektedir. Fakat kızın sevgilisi
Suriye Prensi Orento, lsacio'nun savaş
tehditlerine rağmen planı öğrenir.
Richard ile Orento Limasol kentinin
surlarını Ingiliz askerleriyle yararak
Constanza'yı kurtarır; mutlu sona
erişince de Richard Orento'yu Kıbrıs
Valisi yapar. . . Operanın bazı
aryalarında özel çalgılar kullanan, 3.
Perde'deki Pulcheria'nın "Quando
non veda" aryasında alışılmamış
üfleme çalgı şalümoya yer veren
Haendel, Constanza'nın majör-minör
değişimli duygulu aryası "Bacia per me
la mano" ile en derin şarkılarından
birini yazmış, lsacio'nun "Ti vedro"
aryasında çok usta bir kontrpuan
sergilemiştir.
Aslında Haendel operayı 1 728 sezonu
için planlamış, ancak 1. George'un 1 1
Haziran'da ölümünden sonra yeni
Kral ll. George'un onuruna, konusu
nedeniyle hemen taç giyme
törenlerine yetiştirmişti. lik temsilde
çağın en ünlü sanatçıları rol almıştı:
Ingiltere Kralı Riccardo 1 : Alto
kastrato Senesino (Francesco
Bernardi) - Constanza: Soprano
Francesca Cuzzoni - Pulcheria:
Soprano Faustina Bordoni - Orente:
Alto kastrato Antonio Baldi - lsacio:
Bas Giuseppe Maria Boschi. Ender
sahnelenen, ancak günümüzde bazı
festivallerde tümü oynanan operada,
Haendel hep aynı temaları yeniden
işleyerek sunmakla eleştirilmekte,
ancak eserin başındaki fırtınalı hava,
gökgürültüsü ve şimşekler, karaya
oturan gemi, kurtarılan kazazedeler
izleyiciler için ilginç bulunmaktadır.
Operanın en ünlü aryası da bu
fırtınayı yansıtan 1. Riccardo'nun
kahramanca karakterdeki iki önemli
alto aryasının ilkidir: "Agitato da fıeri
tempeste" ( Vahşi fırtınanın heyecanı)
Castrucci: Konçerto G rosso,

Op.3 N o. l 2
Roma'da doğan ve Coreili'nin
öğrencisi olduğunu belirten ltalyan
kemancı ve besteci Pietro Castrucci,
Haendel ile aynı yıllarda, 1 7 1 2'de
Londra'ya gelmiş, uzun yı llar
Ingiltere'de yaşamış, yaşamının son
yıllarını I rianda'da geçirmiş ve
Dublin'de ölmüştür. I l i S'de

yararına bir konser düzenlendiği
kayıtlardan anlaşılan Castrucci, 22 yıl
boyunca Haendel'in opera
temsi llerinde orkestrayı yönetmiş,
Haendel'in el yazmaları konusu nda
uzman olarak tanınmış, kemanın yanı
sıra - 1 4 ayrı titreşim tel i de içerenviolet adlı çalgı ile de bu temsillerde
çalm ış; Sosarme ve Ezio gibi
operalarda, Deborah gibi
oratoryolarda kendini göstermiştir.
Gezgin müzik yazarı ve besteci
Charles Burney'e ( 1 726- 1 8 1 4) göre
çok usta bir kemancı ve iyi bir besteci
olan Castrucci'nin kompozisyonları
dahice idi. Eserleri 1 2 Keman Sonatı
Op. l , çeşitli so lo eserleri, 1 2 Konçerto
Grosso Op.J de, Londra'da, Haendel'in
yayıncısı Walsh tarafından basılan
Castrucci'nin müziği, Burney'e göre
yaşına uymayan çılgınlıkta yazılmıştı.
Ancak virtüözlüğü saygı uyandıran,
keman sonatları üç kez yayınlanan
Castrucci, operadan emekli olduktan
sonra güç zamanlar geçirmiş, 1 750'de
yerleştiği Dublin'de kendisine yardım
için konserler düzenlenmiş, bir hafta
sonra da cenazesi Haendel'in Saul
Oratoryosu'ndan Ölüm Marşı eşliğinde
kaldırılmıştı.
Onun 1 736'da Londra'da yayınlanan
1 2 Concerto Grosso'sunda da kemanın
ve solo çalgıların virtüöz kullanımı ilgi
çeker. Yine Walsh tarafından
yayınlanan bu Op.3 dizisinin
sonuncusu olan No. / 2 Re Majör
Konçerto Grosso'da da bu özelli kler
izlenir: Önce neşeli (AIIegro)
tempoda başlayan eser, ikinci
bölümde ilk olarak ağır (Adagio) ve
törensel girer, sonra biraz daha
çabuklaşır (Andantino). Üçüncü
bölüm (AIIegro) tempoda canlılık
kazanır. Dördüncü bölümde ise
Castrucci ağırca (Andante) tempoda
ltalyan stilinde bir Gavotta (Gavotte)
kullanmıştır. Bu bölüm usta
gösterilere sahne olan ekolu
(Con l'eco) ve ağırca yansıtılan
Finale'den önce rahatlatıcı bir hazırlık
gibidir. (Süre 1 S')
Haendel: Konçerto G rosso

Op.6 No.8
Do Minor Konçerto Grosso No.B, Op.6
dizisindeki füg içermeyen tek
konçertodur. Haendel 1 8 Ekim

1 739'da tamamladığı bu eserde
temaları önceki eserlerinden almış,
hatta fınal Allegrosunda başka bir
bestecinin eserini kullanmıştır.
Genelde konçertonun tüm bölümleri,
fınale kadar biraz buruk ve tutkulu
karakterde ağırca tempolarda
işlenmiştir.
Eserin 1 . Bölümü ağırca (Andante)
tempoda, Do minör tonda, eski
Ailemonde dansı ile sakin ve gururlu
karakterde başlar. Aslında
1 5. yüzyılda Almanya'da ortaya çıkan,
1 7. yüzyılda Fransa'ya geçen ve
3/4'1ük Jönd/er benzeri bir Alman
dansı olan Ailemonde süitlerin ilk
bölümü olarak 4/4'1ük ölçüde
kullanılmıştır. Burada yine kısa bir
sekizlik notayı içeren mezürle
başlayan Allemande'ı Haendel, 1 739'da
Prenses Louisa için yazdığı Klavsen
Süiti'nden (HWV452) almış, biraz
değiştirerek işlemiştir . . . 2. Bölüm
kısa süreli 4/4'1ük ölçüde, ağır ve
olgun (Grave) tempodadır; dörtlük
notalarla, hüzünlü yapıda sürer . . .
Ağırca ama neşeli (Andante allegro)
tempoda, 4/4'1ük ölçüdeki 3. Bölüm
biraz alışılmamış bir havadadır:
Girişteki temanın dört notalı küçük
fıgürle kemanlar arasında oktavlı
aralıkla savrulurcasına kullanımı, son
araştırmalara göre "Te decus
virgineum" adlı Antiphon'un -katolik
kilise müziğinde iki sesli koronun ya
da i ki koronun cevaplı tarzda
söylediği şarkının- 1 707'deki bir
versiyonundan uygulanmıştır . . .
4. Bölüm 3/4'1ük ölçüde ve ağır
(Adagio) tempoda başlar.
Konçertonun bu en kısa bölümünde
Haendel ilk kez tümü ağır tempoda
gerçekleştirirken 1 724'deki Giulio
Cesare Operası'nın tanınmış aryası
Kleopatra'nın Sezar'ı öldü sanarak
söylediği Piangero'yu hemen girişte
duyurur . . . 5. Bölüm 1 2/8'1ik ölçüdeki
ritmiyle stilize edilmiş şekliyle
Coreili'den bu yana kullanılan eski
ltalyan dansı Sici/iana'dır. Ağırca
(Andante) tempodaki bu bölümde
Haendel 1 739 yılı başında tamamlanan
ama daha yayınlanmamış /meneo
Operası ve Saul Oratoryosu'ndan
aryaları değerlendirir. (Süre 1 6')
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P H I L I P G LASS,

piyano piano

PHILIP G LASS
Katkıları için THE MARMARA HOTELS & RESIDENCES'a teşekkiir ederiz.
We would /ike to thank THE MARMARA HOTELS & RESIDENCES for spomoring this performance.

ETÜTLER VE SOLO PIYANO IÇIN DIGER ESERLER
THE ETUDES AND OTHER WORKS FOR SOLO PIANO

Program, Philip Glass'ın 1 976'dan günümüze uzanan dönem içinde
solo piyano için besteledigi eserlerden, org veya diger çalgılar için yaptıgı
çeşitli düzenlemelerden oluşmaktadır.
The Artise w i ll perform a programme cansisring of his original music
composed for solo piano as well as a number of arrangemenrs for organ or i nstrumenral
combinations. All the music comes from che period daring from 1 976 to the presenr .

Philip Glass aşagıdaki eserlerinden seçecegi parçaları çalacaktır:
Philip Glass w i l l choose from che fol lowing:
•
•

•
•

Etütler
Dört Degişim
R ush Çılgın Hücum
Ecudes

Four Mecamorphoses
Mad

Epilogue: 4ch M i n i -Play (Einscein on che Beach)

Sonsöz: 4. Küçük-Oyun (Einstein Plajda)
Satyagraha
• The Screens Paravanlar
•

I 9.6.2000,

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.30

Atatürk Cultural Cenrre, Grand Hall, 7 . 30 pm

• 1 937'de Baltimore'da doğan Philip
Glass, müzikle ilk olarak babasının
radyo tamir atölyesinde tanıştı. Ben
Glass, atölyesinde radyoları tamir
etmesinin yanısıra plak işiyle de
uğraşıyordu. Satışları iyi olmayan
plakları eve getirip üç çocuğuyla
birlikte dinler ve bu plakların
müşterilerine neden cazip gelmediğini
anlamaya çalışırdı! Geleceğin en
önemli bestecilerinden biri olacak
olan Philip Glass, en önemli oda
müziği eserleri arasında yer alan,
Beethoven dörtlüleri, Schubert
sonatları, Şostakoviç senfonileri ve o
sıralarda off-beat (ritim dışı) olarak
tanımlanan diğer müzik türleriyle
böylece tanıştı. Glass henüz onlu
yaşlarındayken diğer standart klasik
eserlerle de tanışmaya başladı. Altı
yaşında kemana başlayan Glass, sekiz
yaşında flüte geçiş yaptığında müzikle
ciddi olarak ilgilenmeye başladı ancak,
1 5 yaşına geldiğinde flüt
repertuvarının ve savaş sonrası
Baltimore'daki müzik ortamının
yetersizliğinden rahatsızlık duymaya
başladı. Lisedeki ikinci yılında Chicago
Üniversitesi'ne yaptığı başvuru kabul
edildi ve ailesinin de ona destek
vermesiyle birlikte, Chicago'ya
taşınarak hava alanlarında bagaj
yüklemek gibi yarı zamanlı işlerde
çalışarak eğitimini sürdürdü.
Matematik ve felsefede başarılıydı.
Boş zamanlarında yaptığı piyano
egzersizlerinde özellikle lves ve
Webern gibi besteciler üzerinde
yoğunlaştı.
1 9 yaşında Chicago Üniversitesi'nden
mezun olan Glass, besteci olmayı
kafasına koyarak taşındığı New
York'ta Juilliard Müzik Okulu'na girdi.
Chicago'da öğrendiği 1 2 ton sistemini
bir kenara bıraktı ve Aaron Copland,
William Schuman gibi Amerikalı
bestecileri tercih etmeye başladı. 23
yaşına geldiğinde, çalıştığı besteciler
arasında Vincent Persichetti, Darius
Milhaud ve William Bergsma gibi
isimler bulunuyordu. Serial sistemi bir
kenara bırakarak Harry Partch, lves,
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Moondog, Henry Cowell ve Virgil
Thomson gibi ba�ımsız bestecileri
kendine örnek almaya başladı. Ancak
hala kendi biçemini yakalayamamıştı.
Arayışlar içinde taşındı�ı Paris'te
Nadia Boulanger ile iki yıl boyunca
yo�un çalışmalar yaptı. Paris'te
tanıştı�ı bir film yapımcısı ondan,
Hintli müzisyen Ravi Shankar'ın
müzi�ini Fransız müzisyenlerin
okuyabilmesi için batı sistemine
uyarlamasını istedi. Glass zaman
içerisinde Hint müzi�i tekniklerini
keşfetti ve daha önce ö�rendi�i
müzikten vazgeçti; Kuzey Afrika,
Hindistan ve Himalayalar'da yaptı�ı
araştırmaların ardından New York'a
geri döndü ve do�u tekniklerini kendi
müzi�ine uyarlamaya başladı.
1 974'de, kurucularından oldu�u
Mabou Mines Tiyatro Toplulu�u'nun
yanısıra, özellikle kendi grubu Philip
Glass Toplulu�u'nda çalınmak üzere
"yeni müzik" tarzında geniş bir beste
çalışması yaptı. Bu çalışmasının
sonucunda üç saatlik Music in 12 Parts
ortaya çıktı. Zirveye çıkması ise
1 976'da Robert Wilson'la beraber
imza attı�ı Einstein on the Beach
operasıyla gerçekleşti. Dört buçuk
saatlik bu eser, 20. yüzyıl müzikli
tiyatro repertuvarının en önemli
eserlerinden biridir. Glass'ın Einstein
on the Beach ile birlikte yaptı�ı çıkış
Satyagraha, Akhnaten, The Making of
the Representative for Planet 8, The Fal/
of the House of Usher, The Juniper Tree,
Hydrogen Jukebox gibi operalardan;
Koyaanisqatsi, Mishima, The Thin Blue
Une, Powaqqatsi, A Brief History of Time
ve Candyman gibi film müziklerine, A
Descent into the Maelstrom ve The
Upper Room gibi dans müziklerine; ve
The Photographer, 1 000 Airplanes on
the Roof, The Mysteries ve What's so
Funny? gibi sınıflandırması güç tiyatro
eserlerine kadar uzanmaktadır.
Son dönemde yazdı�ı eserler arasında
orkestra ve koro için geniş çaplı bir
bestesi olan ltaipu; David Bowie'nin
Law isimli albümünden yola çıkarak
besteledi�i The Law Symphony;
Brooklyn Filarmoni tarafından
ısmarlanan Senfoni No.2; Metropolitan
Operası'nda ilk gösterisi
gerçekleştirilen The Voyage, Stuttgart
Oda Orkestrası için besteledi�i
Senfoni No.J; Jean Cocteau'nun

filmlerini temel alarak gerçekleştirdi�i
müzikal tiyatro üçlemesi: Orphee, La
Bel/e et La Bete ve Les Enfants
Terribles; David Bowie ve Brian
Eno'nun çalışması Heroes'dan yola
çıkarak besteledi�i Heroes Symphony
bulunmaktadır. Ayrıca koreograf
Twyla Tharp, Heroes Symphony için
bir dans projesi gerçekleştirmiştir.
Glass'ın yakın zamandaki projeleri
arasında Martin Scorsese'in Kundun
filminin müzikleri (Los Angeles
Eleştirmenler Ödülü, Golden Globe,
Oscar ve Grammy ödüllerinde En Iyi
Film Müzi�i adaylıkları); Robert
Wilson'la iki proje: Portekiz'in
Keşifler Tarihi'ni kutlamak üzere
ısmarlanan ve ilk gösterisi EXPO
'98'de gerçekleştirilen White Raven ve
üç bölümlük dijital opera Monsters of
Grace; Koyaanisqatsi filminin az
sayıdaki canlı performanslar ve kayıt
projesi için tekrarlanması; koro, vokal
ve orkestra için geniş kapsamlı bir
çalışma olan Senfoni No 5 'in 1 999
A�ustosu'nda Salzburg Festivali'nde
ilk seslendirilişi bulunmaktadır. Glass,
yakın zamandaki en büyük başarısını
Peter Weir'in yönetti�i Truman Show
filmine besteledi�i müzikle, 1 999'da
En Iyi Film Müzi�i Altın Küre
Ödülü'nü almasıyla yakaladı.
.

admission to the University of Chicago,
passed and, with his parenrs'
encouragement, moved to Chicago
where he supported h imself with part
time jobs waiting tables and load i ng
airplanes at airports. He majored i n
mathematics and philosophy, and
during off hours practiced piano and
concentrated on such compasers as lves
and Webern.
At 1 9, Glass graduated from the
University of Chicago, determined to
become a composer, moved to New
York and attended the J uilliard School
of M us i c. By the n he had abandan ed
the 1 2-tone techniques he had been
using in Chicago and preferred
American compasers ! ike Aaron
Copland and W i lliam Schuman. By the
time he was 2 3 , Glass had srudied with
Vincent Persichetti, Darius Milhaud
and William Bergsma. He had rejected
serialism and preferred such maverick
compasers as Harry Pitch, lves,
Moondog, Henry Cowell and Virg i l
Thomson, b u t he s t i l ! had not found
his own voice. Stil! search ing, he
moved to Paris and spent two years of
i ntensive study under Nadia Boulanger.
In Paris, he was hired by a fılm-maker
to transeribe the I ndian music of Rav i
Shankar i n notarion readable t o French
musicians. In the process, he discovered

• Born in Baltimare i n 1 93 7 , Philip

the techniques of lndian music. Glass

Glass d iscovered music i n his father's
radio repai r shop. In addition to

promptly renounced his previous
music. Afrer researching m usic i n

servicing radios, Ben Glass carried a

North Africa, l ndia and H i malayas,

line of records and, when cerrain ones

returned to New York and began

sold poorly , he would take them home

applying Eastern techniques ro his own

and play them for his three children,

work.

trying to d iseover why they didn't

By 1 974, he had composed a large

appeal to customers. These happened to

calleetion of new music, not only for

be recordings of the great chamher

use by the theatre company Mabou

works, and the future composer rapidly

Mines (Glass was one of the co-founders

became fam iliar with Beethoven
quartets, Schubert sonatas,
Shostakovitch symphonies and other
music then considered offbeat. It was
not until he was i n his upper teens did
Glass begin to encounter more standard

classics. Glass began the violin at six
and became serious abour music when
he cook up the flure at eight. But by
the time he was 1 5 , he had become
frustrated with the limited flure
repertoire as well as with musical life i n
post-war Baltimore. During his second
year in high school, he applied for
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of the company), but mainly for his

Festival, August 1 999. Glass' most

own performing group, the Philip

recent achievement, origi nal music for

Glass Ensemble. This period

The Truman Show directed by Peter

culminated in Music in 1 2 Parts, a

Weir, received the 1 999 Golden Globe

three-hour summation of Glass' "new

Award for Best Score.

music," and reached i ts apogee in 1 976
with the Philip Glass/Robert Wilson
opera Einstein on the Beach, the 4- 1 12
hour epi c now seen as a lancimark in
20th century music-theatre. Glass
output since Einstein has ranged from
opera (Satyagpara, Akhnaten, The

Making of the Representative for Planet 8,
The Fal/ of the House of Usher, The
Juniper Tree and Hydrogenjukebox) to
film scores (Koyaanisqatsi, The Thin Blue

Etütler
Etütler (Etudes) 1 999'da tamamlanan
ve bir akşam boyunca gelişerek süren
programın parçasıdır. Tümü 1 6
etütten oluşan eserin ilk altısı 1 99495'de bestelenmiştir. Her bir etütte
piyanoya, birbirinden çok degişik
parçalar elde edilecek biçimde
yaklaşılmıştır.

Line, Powaqqatsi, A Brief History o/ Time
and Candyman) to dance (A Descent into

the Maelstrom and In the Upper Room),
and such unclassificable theatre pieces
as The Photographer, 1 000 Airplanes on

the Roof and The Mysteres and What's so
Funny? Amongst his many completed
works are ltaipu, a large-scale work for
chorus and orchestra; Low Symphony,
based on David Bowie's album Low;

Symphony No.2 commissioned by the
Brooklyn Philharmonic; The Voyage, an
opera that premiered at the

Dört Degişim

Eser (Four Metamorphoses, 1 989), hem
Errol Morris'in A Thin Blue Une ( I nce
Mavi Çizgi) adlı filmi, hem de ilk önce
Sao Paulo'da sahnelenen ve Gerald
Thomas'ın sahneye koydugu Kafka'nın
Değişimler adlı eserinden alınan beş
piyano parçasından oluşmaktadır. Her
iki yapım da aynı zamanda
gerçekleştiginden müzik de bu çeşit
bir senteze uygun düşmektedir.

Metropolitan Opera; Symphony No. 3
commissioned for the Stuttgart
Chamber Orchestra; and a trilogy of
musical theatre pieces based on the
films ofJean Cocteau, Orphee,

La Bel/e et

La Bete and Les Enfants Terribles. Heroes
Symphony, based on the David Bowie
and Brian Eno work Heroes was
released by Point Music. Choreographer

Çılgın Hücüm
Bu parça (Mad Rush, 1 980) Bremen
Radyosu tarafından ısmarlanmış ve
org için bestelenmiştir. lik yorumdan
hemen sonra Lucinda Childs, eser
üzerine solo dans için bir koreografı
gerçekleştirmiştir.

Twyla Tharp has created a dance piece
for the Heroes Symphony.
Current and recent projeers i nclude:

Kundun a film by Martin Scorsese and
scored by Philip Glass (LA Critics
Award, Golden Globe, Academy and
Grammy namination for Best Original
Score); two collaborations with Robert
Wilson; White Raven, an opera
commissioned by Portugal to celebrate
i ts history of discovery premiered at
EXPO '98 in Lisbon; and Monsters of

Grace, a digital opera in three
dimensions. The film Koyaanisqatsi has
been re-released for a limited
engagement of live performances and a
new recording on Nonesuch records.

Symphony No. 5 (choral), a new large
work for chorus, voice and orchestra, is
being premiered at the Salzburg

Sonsöz: 4. Küçük-Oyun
(Einstei n Plajda)
Tiyatro yönetmeni, tasarımcı ve yazar
Robert Wilson'un işbirligiyle
bestelenen Einstein on the Beach'de
(Einstein Plajda) yer alan The Knee Plays Epilogue: 4th Mini Play (The Knee Plays,
insan bacagındaki kalın kemikleri birbine
baglayan dizkapagının işlevine benzer
şekilde, kapsamlı ve daha anlamlı olan
sahneleri birbirine baglayan kısa
sahneler anlamına gelmektedir), altı saat
süren dört perde boyunca beliren bir
dizi kısa ara müzikten (interlude)
oluşmaktadır. Bu düzenlemenin
yapıldıgı özgün versiyon erkek korosu
ve Einstein rolünü üstlenen solo
kemancı için bestelenmiştir.

Satyagraha
Satyagraha ( 1 980); Einstein on the
Beach (Einstein Plajda) ile başlayan ve
1 984'de Akhnaten ile tamamlanan
üçlemenin ikinci eseridir. Opera,
Mahatma Gandi'nin yaşamı ve
politikasındaki şiddet karşıtı sosyal
degişim temasını işler. Üçlemenin
tümü 1 989'da Almanya'da Stuttgart'ta
sahnelenmiştir. Bu piyano
düzenlemesindeki müzik 3. perdenin
bitiminde ve operanın sonunda duyulur.

Paravanlar
Jean Genet'nin piyesi olan Paravanlar
(The Screens) 1 989'da Joanne Akalaitis
tarafından Minneapolis'te Guthrie
Tiyatrosu'nda sahneye konuldu ve
müzigi Philip Glass ile Foday Musa
Suso tarafından bestelendi. Piyesin
konusu 1 960'1arın başında Cezayir'in
Fransa'ya karşı sürdürdügü
bagımsızlık savaşı sırasında
geçmektedir.
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NAZ l M H I KM ET: "YAŞAM VE Ö LÜ M E DAi R"
NAZlM Hi KMET: "OF LIFE AND DEATH "
Müzik

Music by

Düzenleyen
Yapım

Arrangemenc by

Produced by

KUDSI ERGU N E R

KUDSI ERGUNER
FARUK PAKER

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali

International İ stanbul M u s i c Festival

Dünya'daki ilk seslendiriliş World premiere
KUDSI ERGUNER VE TOPLULUGU
KUDS i ERGUNER AND H IS ENSEMBLE

KUDSI ERGUNER, ney nay
CATHERI NE DUBOSC - SHARMILA ROY - RECEP BIRGIT, vokal vocal
AMI FLAMMER, 1 . keman

I st violin -

RICHARD AXON, 2. keman

2nd violin

JEAN CHRISTOPH GARZIA. viyola viola - BERTRAND RAYNAUD viyolonsel cello
MARC MARDER kontrbas double bass
ANTOIN CURE, trompet trumpet - YVES ROBERT, trombon
PIERRE RIGOPOULOS - BRUNO CAILLAT perküsyon

rrombone

percussion

ŞÜ KR Ü KABACI, klarnet clarinet
HAKAN GÜNGÖR, kanun - MEHMET EMIN BITMEZ, ud

Nazım Hikmet: "Yaşam ve Ölüme Dair"
Nazım H i kmet: "Of Life and Death"

Bu konserde Kudsi Erguner'in Nazım Hikmet'in yaşam ve ölüm üzerine şiirlerinden
esinlenerek besteledigi eserler seslendirilecektir.
The ensemble w i l l perform compositions by Kudsi Erguner i nspired by Nazım Hikmet' s
poems about l i fe and death.

Masalların Masalı (Okuyan Recited by: Recep Birgit)
Enstrümantal şiir Recitation with instrumencal music
Enstrümantal açılış Instrumencal prelude
Insanları seviyorum
Durmadan kuruyup, durmadan yeşeren bahçeden
Ninni
Seversin dünyayı dolu dizgin - Ve zaten bu kadar az misafir kaldıgımız
•

•

•

•

•

•

Ney çalgısının günümüzde yaşayan
en büyük ustalarından biri olan Kudsi
Erguner, Klasik Osmanlı ve Tasavvuf
Müziği konusunda uzun yıllardır
gerçekleştirdiği konserler ve
yayınladığı CD'Ierle hem uluslararası
bir üne sahip olmuş, hem de
müziğimize evrensel bir boyut
kazandırmıştır. Dedesi Süleyman
Erguner ve babası Ulvi Erguner'in
sanatı olan neyzenliği devam ettiren
Kudsi Erguner, Paris'te mimarlık ve
müzikoloji eğitimi gördü ve her iki
dalda da doktora yaptı. Uzun süre
Fransız Radyosu'nda prodüktör
olarak çalıştı ve geleneksel müzikler
yayınladı. Geleneksel müzikler
üzerine yaptığı çalışmalar sadece
Türkiye ile kısıtlı kalmamış, Hindistan,
Pakistan, Afganistan, Japonya ve
Kuzey Afrika ülkelerinde yaptığı
araştırmalar, bu ülkelerin de
müziklerinin bütün dünyada
tanınmasına ve sevilmesine yol
açmıştır. Neyi, Türk tasavvuf müziğini
ve Istanbul'un kendine özgü müzik
kültürünü, kurduğu çeşitli
topluluklada Avrupa, Amerika ve
Japonya'da verdiği konserler ve
yaptığı kayıtlarla dünyaya tanıttı. Lille
Festivali'nin bir süre danışmanlığını
yapan Erguner, Peter Brook, Marco
Ferreri ve Scorsese gibi yapımcıların
filmlerine müziğiyle katkıda bulundu.
Çağdaş besteci George Aperghis ile
birlikte film ve tiyatro müziği
gerçekleştirdi. Peter Gabriel'in i ki
albümünde yer aldı. Didier
Lockwood ve Jean-Marc Padovanni
gibi müzisyenlerle çalıştı. Osmanlı
Müziğinin her türünde sayısı 67'yi
bulan ve bütün dünyaya dağıtılan
CD'Ier kaydetti. Uluslararası Istanbul
Müzik Festivalleri'nde ney ve vurma
çalgıların yer aldığı Kudsi
Erguner/Bruno Caillat Ney-Perküsyon
I kilisi ( 1 993), Tasawuf Müziğinden
Flamenko'ya ( 1 994), Tarih Boyu
Hoşgörü ve şair padişahların
şiirlerinden oluşan Gazeller ( 1 995),
Rembetiko ve Hammamizade lsmail
•

1 24

Sevdalınız Komünisttir
Kız çocugu (Okuyan Recited by: Jülide Kural)
Enstrümantal şiir Recitation with i nstrumental music
Gelsene dedi bana - Gece gelen telgraf
Bugün Pazar
Güneye götürmeyin beni
Gülüm, iki gözümün bebegi - Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi
Geliyor sırarn
Ben beni bir daha ele geçirsem
Şair Cenazesi (Enstrümantal Instrumencal}
•

•

•

•

•

•

•

•

•

1 9.6.2000, Aya Irini Müzesi, 2 1 .30 Hagia Eireni Museum, 9.30 pm
Şiirlerin kul/amlmauna verdiği izin i[in Adam Yaymları'na teıekkiir ederiz.
\Ve would /ike to thank Adam Yaym/arı for waiving the copyrights.
Fotoğraf irin Nazım Hikmet Kiiltiir ve Sanat Vakfı'na lejekkiir ederiz. Foto: Liitfi Özkiik
We would /ike to thank the Nazım Hikmet Foundation for Cu/Ilm and Arts
for providing the photograph ofthe poet. Photo by Liitfı Özkiik

Dede'nin Feriihfezii Ayin-i Şerifı nin
konser yorumu ( 1 996), Viyana ve
Istanbul'dan Şarkılar -Schubert!Şevki Bey
( 1 997), Toc Mahal ( 1 999) gibi özgün
projeler gerçekleştirdi. Kudsi
Erguner'in bugüne kadar yayınlanmış
olan; Mevlana'nın Mesnevi'sinden
tercümelerin yer aldığı Fransızca
Ispanyolca da yayınlanmış olan Les
Cantes du Mesnevi (Mesnevi
Hikayeleri), Hacı Bektaş'ın yaşamını
konu eden Le Livre des Derviches
Bektashis (Bektaşi Dervişleri Kitabı)
gibi kitapları bulunmaktadır.
'

• One of today's most i mportant nay

(end-blown flute) masters, Kudsi
Erguner i s well-known for his concerts,
projeers and recordi ngs which have
inrroduced Classical Ottoman and Sufi
Music to the world and developed his
inrernarional repurar ion. Kudsi
Erguner conr inues the fam i ly rrad i r ion
of nay playing esrablished by his
grandfarher Süleyman Erguner and his
farher Ulvi Erguner. He srud ied
archi recrure and musicology in Paris
and received Masters degrees in borh
branches. He worked, for a long period,
as a producer of music programmes on
French radio, and prepared many
programmes on world rrad i rional
music. Not only d id he conduct
researclı on Turk ish rrad i r ional music,
bur also on Midelle Easrern, Asian and
Norrh African music. He incroduced
the nay, the Turkish sufi nı usic and the
authentic musical culrure of i stanbul
all over the world through the concerrs
he has given in Europe, rhe USA and
Japan. He worked as rhe arrisric advisor
of the Li lle Festival in France. He has
written music for fi lms by Peter Brook,
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Marea Ferreri, Scorsese and alsa worked
on film and stage music together w ith
contemporary composer George
Aperghis. He contri bured two of Peter
Gabriel 's albums and alsa performed
wirh jazz musicians such as Didier
Lockwood and Jean-Marc Padovanni .
He has recorded over 67 CDs on
Ortaman music which have been
disrribured all over the world. Kudsi
Erguner has alsa realised same original
projeers at the I mernarional i stanbul
Music Festival such as a Nay
Percussion Dua Concerr wirh the
percussionisr Bruno Caillat ( 1 993),

From Sufi Music to F!amenro ( l 994),
Tolerance Thro11gh the Ages and Gazelles
Poeıry of the S11ltam ( 1 995), Rembetiko
and a concerr performance of Ferdhfezd
Me vlevi Man

by Hammamizade i smail

Dede ( 1 996), Songs from Vienna and
İstanb11! -

Harry Christophers gibi şefierin
yönetiminde Barok eserler de
yorumladı.

Schubert!Şevki Bey ( 1 997),

Mahat ( 1 999).

• Carheri ne Dubosc transferred to the
Taj

Kudsi Erguner has a

vocal department in 1 979, while
studying cello and musicology at rhe

number of books to h is name

Srrasbourg Conservatory. The fallawing

including: Les Comes de Mesr1evi (The

year she enrered the Ecole d ' Art

Memevi Ta/es) ,

a book edired borh i n

French and Spanish includ ing

Lyrique de !'Opera de Paris and later
conri nued her studies at the Arelier

translarions from Mevlana's Mesnevi; a

d'l nrerprerarion de I 'Opera de Lyon.

book about on Hacı Bektaş' s life Le

She made her debur ar the Opera de

Livre des Derviches Bektashi (The Book of
Derviches Bektashi) ere.

Lyon. This was followed by appearances

CATH E R I N E D U BOSC
Catherine Dubosc Strasbourg
Konservatuvarı'nda viyolonsel ve
müzikoloji eğitimi görürken 1 979'da
şana yöneldi. Ertesi yıl Paris Operası
Lirik Sanatlar Okulu'na girdi ve daha
sonra Lyon Operası Yorum
Atölyesi'nde ihtisas yaptı. lik kez Lyon
Operası'nda sahneye çıktı; bunu
Paris'te Opera Comique, Theatre du
Chatelet, Theatre du Champs-Eiysees
ve Strasbourg, Rennes, Toulouse ve
Lille operaları ile Fransa'daki çeşitli
festivaller izledi. Ayrıca Montreal,
Washington, Cenevre, Londra ve
Edinburgh, Frankfurt, Barcelona,
Torino ve Venedik operalarında
söyledi. Özellikle Fransız
operalarındaki rolleri ve lied
yorumuyla adını duyurdu. Fransa ve
dışında Louis Langree, Ruben
Lifschitz, Pascal Roge, Alain Planes ve
Jean Claude Pennetier eşliğinde
verdiği resitaliere dikkat çekti. Ayrıca
John Eliot Gardiner, Rene Jacobs,
•

sanat ve müzik üzerine eğitim gördü.
Halen Tagore'un sanatı üzerinde
Bengal geleneklerinin etkisini
araştıran doktorasını devam ettiriyor.
Tagore'un müziğinin yorumu ve
performansı konusunda uzman olan
ve bu konuda birçok konferans veren
Roy, ayrıca Paris'te 1 988, 1 992 ve
1 993'te Tagore'un bestelerinden
oluşan resitali er ve Tagore Gelenekleri
ve Modernitesi üzerine Kaliforniya
Üniversitesi'nde konferanslar verdi.
Sinema alanında yaptığı çalışmalar
arasında Satyajit Ray'ın The
Middleman ( 1 975) ile altyazılarını
yaptığı Kaparash ve Peter Brock'un
Mahabharata ( 1 989) bulunmaktadır.
Bangladeş, Hindistan, ABD, Almanya,
ltalya, Danimarka, Japonya, lsrail,
Ingiltere ve Fransa'daki festivallerde
düzenli olarak konserler veren Roy,
Tagore'nin şarkılarını birçok kez
kaydetti. 1 987'de ismini Tagore'nin
bir oyunundan alan Mouktodhara
Kültürel Değişim Programı'nı kurdu.
Değişik kültürlere mensup katılımcılar
bu projede Hint formlarını, ritmlerini
ve stillerini koruyarak değişik dillerde
gösteriler sunuyorlar.

ar the Opera Comique, Theatre d u

• Sharmila Roy brought up in

Charelet and Thearre des Champs

Shantiniketan where her father, Kshitish

Elysees, as well as at opera houses in

Roy was an associate of Tagore at the

Strasbourg, Rennes, Toulouse and Lille;

Viswa Bharati University. She

and at several festivals in France. She

completed her school and college

has alsa performed with opera

education in l iterarure, art and music i n

companies in Monrreal, Washington,

Shanriniketan and Culcutta. Currendy

Geneva, London, Edinburgh, Frankfurt,

she is completing her doctorate on the

Barcelona, Tarina and Venice. She is

H influence of popular Sengali traditions

parricularly noted with her

on the work of Tagore. A leading experr

performances i n French operas as well

on the inrerpretation and performance of

her i nrerprerarion of the l ied form. She

Tagore's music, she has given recitals

has given recirals in France and abroad
with such musicians as Louis Langree,
Ruben Liftschitz, Pascal Roge, Alain
Planes and Jean-Claude Pennetier. She
has participated in Baroque music
performances !ed by such conductors as
John Eliot Gardiner, Rene Jacobs and
Harry Christophers.

SHARMILA ROY
Sharmila Roy, babası Kshitish
Roy'un Viswa Bharati
Üniversitesi'nde Tagore'la beraber
çalıştığı Shantiniketan'da büyüdü.
Shantiniketan ve Kalküta'da edebiyat,

•
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and lectures of Tagore songs in Paris

• Recep B i rgit was born in Üskup

( 1 998 , 1 992 and 1 993). She alsa

(Macedonia) in 1 929 and moved to

presented lectures at the U niversi ty of

İstanbul with his fam ily when he was

California on tradition and modernity in

four. He started his music studies at

Tagore ( 1 997). Her contributions to

Bursa Musiki Cemiyeri (Bursa Music

cinema include singing i n Satyajit Ray' s

Society). He studied with İzzet

The

M idd/eman ( 1 97 5 ) , and Peter
Mahabharata ( 1 989), and
subtitling Ray' s Kaparash (The Coward).

Gerçeker and İhsan Akıner. He joined

She has been giving recitals regularly

Selçuk which resulred in his

Brook's

the İstanbul Radio in 1 9 5 1 where he
caught attention of Mü n ir Nurettin

since 1 970 in Bangladesh, lndia, the

acceptence to the İstanbul Municipality

United States, Germany, ltaly,

Conservatoire Chorus in 1 95 5 . He is

Denmark, )apan, Israel, England and

stili working at İstanbul Radio as a

France and has made recordings of

contractual singer. He has appeared i n

Tagore songs many times. In 1 98 7 , s he

many concerts i n Turkey and alsa i n

founded Mouktoclhara, an international

Sufi music concerts i n France, ltaly and

troupe dedicated to cultural exchange

B razi!.

which takes i ts name from the title of a
Tagore play. Members of the group
come from diffrent cultural backgrounds
and they present songs, poems and
dances of lndia in French, German and
ltalian while keeping the authenticity of
lndian forms, rhytms and styles.

RECEP BIRGIT
1 929'da Üsküp'de doğdu. Beş
yaşında ailesiyle birlikte lstanbul'a
geldi. Burşa Musiki Cemiyettnde müzik
çalışmalarına başladı. lzzet Gerçeker
ve l hsan Akıner gibi değerli
hocalardan ders aldı. 1 95 1 'de Istanbul
Radyosu'na girdi. Sesi ve yorumu ile
Münir Nurettin Selçuk'un dikkatini
çekmesiyle birlikte Istanbul Belediye
Konservatuvarı Korosu'na 1 955'de
girdi. Halen Istanbul Radyosu'nda
sözleşmeli olarak çalışmaktadır.
Türkiye'de verdiği konserlerin
yanısıra Fransa, ltalya ve Brezilya'da
da tasavvuf müziği konserleri verdi.
•

AMI FLAM M E R
Ami Flammer Metz'de 1 953'de
doğdu. Metz Konservatuvarı'nda
1 966'da Keman Birincilik Ödülü'nü ve
ardından Paris'te 1 969'da Paris
Yüksek Müzik Konservatuvarı'nda
Roland Charmy'nin sınıfında eğitimini
sürdürürken Keman Birincilik
Ödülü'nü kazandı. Aynı yerde J.
Gingold, H. Szering ve C. Ferras'la
çalışmalar yaptı. Barcelona'da Maria
Canals Uluslararası Yarışması'nda
aldığı Birincilik Ödülü'nün ( 1 97 1 )
ardından New York'taki Juilliard
Müzik Okulu'nda Galamian'la
çalışmak üzere ABD'ye gitti.
Ardından l sviçre'de ve Ingiltere'de
Milstein'le çalıştı. 1 97 1 'den itibaren
Versailles Oda Orkestrası'nın keman
solisti olan Ami Flammer, ardından
Prat Dörtlüsü'ne katıldı. Collectif
2E2M ve ltineraire guruplarının da
üyesi olan Flammer, 1 983'de SACEM
tarafından En Iyi Çağdaş Müzik
Yorumu dalında verilen Georges
Enesco Ödülü'nü aldı. John Cage'in
Freeman Etudes eserini Fransa'da
seslendiren sanatçı, bestecinin son
eserlerinden birini ithaf ettiği
müzisyenlerden biridir.
Flammer, birçok orkestrayla
konserler verdi; Carpentras,
Luberon, Orleans festivallerinde ve
Venedik Bienali'nde solist olarak
çaldı, oda müziği konserleri verdi.
Camille Roy'un yönetimindeki
Chalon-sur-Saône'de ve ardından
Gennevilliers Konservatuvarı'nda
eğitmen olarak çalışan Ami Flammer,
•

Paris Yüksek Müzik
Konservatuvarı'nda Oda Müziği
dersleri vermektedir. Marguerite
Dumas ve Eric Roumer için film
müzikleri, Michael Lonsdale ve
Boulgakov için tiyatro müzikleri
besteledi (Kafka, Avignon Festivali,
1 993). Flammer'in 1 988'de yayınladığı
Keman isimli bir kitabı bulunmaktadır.
• Born in 1 95 3 in Metz, Ami
Flammer won the First Prize of Violin
at the Metz Conservatoire ( 1 966) and
the First Prize of Violin of the
Conservatoire National Superior de
Musique de Paris ( 1 969) when he was
studying in the Roland Charmy's class.
He alsa worked w ith ) . Gingold, H.
Szering and C. Ferras in the same
university. After he won the First Prize
at the Maria Canals International
Competition ( 1 97 1 ), he moved to New
York

to

study with Galamian ar che

Juill iard School of Music. He alsa
worked wirh Milsrein in Swirzerland
and England. He undenook che violin
sola of the Versailles Chamber
ürehescra in 1 97 1 before he
part icipated to the Prar Quartet. The
member of Calleerif 2E2M and
lti neraire ensembles, Flammer was
awarded with George Enescu Price's rhe
Best Contemporary Music
lnterpretation Award. He interprerated
John Cage's

Freeman Etudes in France

which the composer had dedicared to
him. He has appeared in many
orchesrral and chamber music concerts,
ar the Carpentras, Luberon, Orleans
fesrivals and at the Biennial of V en ice.
He has been on the reaching staff of
Camille Roy's Chalon-sur-Saône, che
Conservatoire of Gennevi Iliers and che
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Conservaroire National Superior de
Musique de Paris. He has composed
original soundtracks for Marguerite
Dumas and Eric Roumer, theater music
for Michael Lonsdale and Boulgakov
(Kafka, The Festival of Avignon, 1 993).
Flammer has a book ro his name The

Violin ( 1 988).
Nazım Hikmet:

"Yaşam ve Ölüme Dair"
"Şairin iç alemi gerçekte dış alemin
bir yansımasından başka bir şey
değildir; bundan dolayı da dış dünyası
dar olanın, iç dünyası da daracık olur"
(Mehmet Fuat'a Mektuplar - S.70)
diyen Nazım Hikmet'in yaşamına
bakıldığında önümüze, şiirlerine de
yansıyan, koskoca bir dünya açılır.
Islam kültürünün en rafine geleneğine
sahip, Mevlevi tarikatının dervişi olan
dedesi Nazım Paşa'dan resim yapan,
piyano çalan ve Fransızca konuşan
annesi Celile Hanım'a kadar, daha
çocukluğundan başlayarak batı ve
doğu kültürlerinin kucaklaştığı bir
ortamda büyümüştür. Öyle ki bu
kucaklaşma, Dışişleri memuru babası
ve dedesi Nazım Paşa'yla birlikte
kendisini içinde bulduğu devlet
adamları ortamı ve Deniz Harp
Okulu'ndaki öğrencilik ve subaylık
döneminde yaşadığı askeri ortamdan
sonra, kendisini devamlı hapisiere
atan subaylar ve devlet adamlarının
neden olduğu tezatları da içerir.
1 902'den 1 963'e, yarısından fazlası
hapis ve vatan hasretiyle geçen,
binlerce mısraya dökülen bir
yaşamdır onunki. H içbir baskı ve
tehdit Nazım Hikmet'i inandığı güzele,
haklıya ve mutluluğa yönelişini
durduramamış, özellikle olgunluk
dönemiyle birlikte, ne şiir anlayışında
ne de fikirlerinde dogmatik ve sekter
olmamıştır. 'Sekter, kendi zevkinden
başka herşeyi, bütün görüşleri inkar
eder' (Babayef Naz1m Hikmet Kendi
Şiirini Anlatiyor S. 1 80- 1 86) diyen ve
hatta 'Ben de gençliğimde az sekter
değildim' içtenliğini gösteren şair, her
türlü dogmacılığa karşı direnirken de,
yine aynı içtenlikle 'Gençlikte
dogmatizme, değişmeyen, ebedi
hakikatiere saplanmak ve bunları
kabul etmek ileri bir işmiş gibi gelir
insana' (Mehmet Fuat'a Mektuplar

S. 52-53) demektedir.
1 938 yılından 1 965 yılına kadar bütün
dünyada edindiği üne rağmen kendi
ülkesinde şiirlerinin yayınlanması yasak
olan bu büyük şairimizin eserleri
kendisini örnek alan kuşakların sosyal
ideallerinin sembolü olmuştur.
Insanlar, söylemek isteyip de, bir türlü
ifade edemedikleri düşünce ve
duyguları bir şiirde buldukları an, o
şairle özdeşleşiverirler. Nazım
Hikmet'in şiirlerinde herkes gibi ben
de kendimi görebildiğim için, şiirlerle
paylaştıklarımı müzikle dile getirmeyi
arzu ettim ve fikirleri ne olursa olsun
bir şairin 'yaşam ve ölüm' gibi bütün
insanlar için ortak olan bir konu
üzerindeki şiirlerini biraraya getirdim."
Sonra saygıyla topraga oturdum,
Dayadım sırtım duvara.
Bu anda ne düşmek dalgalara,
Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım.
Toprak, güneş ve ben . . .
Bahtiyarım . . . .

"Bu projemde, onun sembolleştiği
siyasi konuların ötesinde büyük bir
dünyanın büyük bir şairi olduğunun
altını çizmeyi; müzik
kompozisyonunda ise yine onun fikir
ve yaşamına uygun olarak, kaynaklarını
gelenekten, seslerini gelecekten alan,
kalıp ve şekillerin ötesinde çağdaş
olabilmeyi dileyen bir müzikle şiirlerini
seslendirmeyi amaçlıyorum.
Bu eser yaylı sazlar dörtlüsü,
kontrbas, tuba, trombon, geleneksel
Türk müziği enstrümanları ve vurma
sazların oluşuracağı orkestra ve ses
sanatçıları için yazılmıştır."
Kudsi Erguner
Masalların Masalı
Su başında durmuşuz
çınarla ben.
Suda suretimiz çıkıyor
çınarla benim.
Suyun şavkı vuruyor bize,
çınarla bana.
Su başında durmuşuz
çınarla ben, bir de kedi.
Suda suretimiz çıkıyor
çınarla benim bir de kedinin.
Suyun şavkı vuruyor bize
çınara, bana, bir de kediye.
Su başında durmuşuz
çınar, ben, kedi, bir de güneş.
suda suretimiz çıkıyor
çınarın, benim, kedinin, bir de güneşin.
Suyun şavkı vuruyor bize
çınara, bana, kediye. bir de güneşe.

Su başında durmuşuz
çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz.
Suda suretimiz çıkıyor,
çınarın, benim, kedinin, güneşin, bir de
ömrümüzün.
Suyun şavkı vuruyor bize
çınara, bana, kediye, güneşe, bir de
ömrümüze.
Su başında durmuşuz.
Önce kedi gidecek
kaybolacak suda sureti.
Sonra ben gidecegim
kaybolacak suda suretim.
Sonra çınar gidecek
kaybolacak suda sureti.
Sonra su gidecek
güneş kalacak,
sonra o da gidecek.
Su başında durmuşuz
çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz.
Su serin,
çınar ulu,
ben şiir yazıyorum,
kedi uyukluyor,
güneş sıcak,
çok şükür yaşıyoruz.
Suyun şavkı vuruyor bize
çınara, bana, kediye, güneşe, bir de
ömrümüze.
7 Mart 1 958, Varşova- Şvider
(Seçme Şiirler)

Bir Ö lünüz var
Insanların içindeyim seviyorum insanları
hareketi seviyorum
düşünceyi seviyorum
Kavgamı seviyorum
sen bahar içinde bir insansın sevgi Jim
seni seviyorum.
1 947 (Yatar Bursa Kalesinde)

Pirayende
Durmadan kuruyup
durmadan yeşeren bahçeden
geçmez iki kerre aynı rüzgar.
Ve ey kalbimin sahibi
bugünkü bedbaht dünyadaki insanlar gibi
sevişmesini bildigirniz kadar biliyoruz
sevişmesini de
yarınki dünyadakiler gibi.
25 Agustos 1 942, Bursa Hapisanesi
(Yatar Bursa Kalesinde)

Ninni
Ruhum
gözlerini yumuşacık yum
ve gömülür gibi suya
çıplak ve beyaz gi river uykuya
rüyaların en güzeli bekliyor seni
ninni. . .
Ruhum
gözlerini yumuşacık yum,
kucagındaymışım gibi bırak kendini
ninni,
uykunda unutma beni
ninni . . .
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Gözlerini yumuşacık yum
yeşil ela gözlerini
ninni ruhum
ninni.
(Yatar Bursa Kalesinde)

Tahirle Zühre Meselesi
Seversin dünyayı doludizgin
ama o bunun farkında degildir
ayrılmak istemezsin dünyadan
ama o senden ayrılacak
yani sen elmayı seviyorsun diye
elmanın da seni sevmesi şart mı ?
(Yatar Bursa Kalesinde)

Geldim
Kaldım
Güldüm
Öldüm.

Bir Şehir

1 963 (Son Şiirleri)

Gece Gelen Telgraf
Gece gelen telgraf
dört heceden ibaretti
"VEFAT ETTI."
1 93 1 (Benerci Kendini Niye Öldürdü?)

Bir Cezaevinde,
Tecritteki Adamın Mektupları

Elierinize ve Yalana Dair
ve zaten bu kadar az misafir kaldıgımız
bu ölümlü, bu yaşanası dünyada
bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin
diyedir.
1 949 (Yatar Bursa Kalesinde)

Yatar Bursa Kalesinde
Sevdalınız komünisttir,
on yıldan beri hapistir,
Yatar Bursa kalesinde.
Hapis amma, zincirini kırmış yatar,
En ala bir metebeye ermiş yatar,
yatar Bursa kalesinde.
Yüregi delinip batmadan,
şarkısı tükenip bitmeden,
cennetini kaybetmeden,
yatar Bursa kalesinde.
(Yatar Bursa Kalesinde)

Kızçocuğu
Kapıları çalan benim
kapıları birer birer.
Gözünüze görünernem
göze görünmez ölüler.
Hiroşima'da öleli
oluyor bir on yıl kadar.
Yedi yaşında bir kızım,
büyümez ölü çocuklar.
Saçiarım tutuştu önce,
gözlerim yandı kavruldu.
bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.
Benim sizden kendim için
hiçbir şey istedigim yok.
Şeker bile yiyemez ki
kaat gibi yanan çocuk.
Çalıyorum kapınızı,
teyze, amca, bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin
şeker de yiyebilsinler.
1 956 (Şeçme Şiirler)

Vera'ya
Gelsene dedi bana
Kalsana dedi bana
Gülsene dedi bana
Ölsene dedi bana

Bugün pazar.
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.
Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu
kadar benden uzak
Bu kadar mavi
Bu kadar geniş olduguna şaşarak
kımıldamadan durdum.
Sonra saygıyla topraga oturdum,
dayadım sırtımı duvara.
Bu anda ne düşmek dalgalara,
bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım.
Toprak, güneş ve ben . . .
Bahtiyarım . . . . . . .
1 938 (Seçme Şiirler)

Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz?

Güneye götürmeyi n beni,
ölmek istemiyorum . . .
Ölmek istemiyorum,
Kuzeye götürmeyin ben i . . .
Batıya götürmeyi n beni,
ölmek istemiyorum . . .
Ölmek istemiyorum,
Doguya götürmeyin beni . . .
Bırakmayın beni burda,
götürün bir yerlere.
Ölmek istemiyorum,
ölmek istemiyorum.
O bulutlardır geçen
yok olmuş olan dalların üstünden.
(Son Şiirleri)

Şehitler
Gülüm, iki gözümün bebegi
ölmekten korkmuyorum,
ölmek arı ma gidiyor,
onuruma yediremiyorum ölmegi.
I S Agustos 1 959 (Son Şiirleri)

Dörtlü k
Yeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi,
kimi Odesa'da yatar, kimi Istanbul'da,
Pırag'da kimi.
En sevdigim memleket yeryüzüdür.
Sırarn gelince yeryüzüyle örtün üzerimi.
1 6 Agustos 1 959
(Son Şiirleri)

Geliyor sı ram
ansızın atlayacagım boşluga
ne çürüyen etirnden haberim olacak
ne gözlerimin çukurunda dolaşan
böceklerden
durup dinlenmeden ölümü düşünüyorum
sırarn yakın demek.
1 O Eylül 1 96 1 , Leipzig
(Son Şiirleri)

Ben Beni Bir Daha Ele Geçirsem
Ben, beni bir daha ele geçirsem,
- abıhayat içersem demiyorum kapılar bir daha açılsa
ben bu haneye bir daha girsem
yaşardım yine böyle kanrevan içinde
yine böyle aşk ile sersem,
ben, beni bir daha ele geçirsem . . .
1 948 (Yatar Bursa Kalesinde)

P H I L I P G LASS TOPLULUGU
PHILIP GLASS ENSEMBLE
PHILIP G LASS
Özgeçmiş için lütfen sayfa 1 20'ye
bakınız.

Katkılan irin NTV'ye tqekkiir ederiz.
\Ve would /ike to thank NTV for spomoring this perfomumce.

•

Besteci ve klavyeli çalgı lar: PHILIP GLASS, composer and keyboards

•

Ses tasarımı: KURT MUNKACSI, sound designer
Müzik yönetmeni ve klavyeli çalgılar: MICHAEL RIESMAN, music direcror and keyboards
Tahta üflemeliler: JON GIBSON - RICHARD PECK, woodwinds

For rhe biography please refer ro page

1 20.

P H I LI P G LASS TOPLULUGU
P H ILIP GLASS ENSEMBLE

Besteci Philip Glass tarafından
kurulan Philip Glass Toplulugu ilk
:...._
vokaı ve klavyel i çalgı la r: L ı sA B I E LAWA . v oca ı and keyboard s
---1 . konserini 1 969' da New York' daki
_________________________________________
Whitney Amerikan Sanat M üzesi'nde
Tahta üflemeliler: ANDREW STERMAN, woodwinds
verdi. 70'1i yılların başlarında
Soho'daki görsel sanat çevresinin
ilgisini çeken topluluk,
performanslarıyla müzikal oldugu
kadar görsel olarak da algılandı;
böylelikle etkinliklerini alışılagelen
konser mekanlarından çok
galerilerde, müzelerde ve sanatçı
"loft"larında sergiledi.
Topluluğun üyeleri, biraya geldikleri
ilk günden bu yana Philip Glass'ın
bestelediği eserlerin ilk yarumcuları
olarak tanındılar ve "yeni müzik"
çalışmalarına her zaman ilham kaynağı
oldular. Geçen otuz yıl içerisinde
topluluk dört kıtada, en prestijli
müzik festivallerinde ve konser
salonlarında performanslar sergiledi;
Glass'ın Einstein on the Beach
operasında ve Hydrogen jukebox,
OTUZ YILLI K RETROSPEKT I F A TH!RTY YEAR RETROSPECTIVE
1 000 Airplanes on the Roof, The
Photographer, La Bel/e et la Bete ve
Philip Glass ( 1 93 7-)
Monsters of Grace gibi müzikallerinde
Dance No.9 (In rhe Upper Room) Dans No.9 (Yukarıdaki Odada)
Ac r l l l , (The Phorographer) lll. Perde (Fotoğrafçı)
çaldı.
• Façades Ön Cepheler
Topluluk halen Philip Glass'ın
• Bui lding (Einsrein on rhe Beach) Bina (Einstein Plajda)
bestelediği film müziklerini,
Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, Anima
Ara I nrermission
Mundi ve Dracu/a gibi filmlerden
• Parrs 1 & 2 (Music in I 2 Pam) 1 . ve 2. Bölümler ( 1 2 Bölümlü Müzik)
yansıtılan görüntülerin eşliğinde canlı
Touching rhe Sky (The Truman Show) Gökyüzüne Dokunmak (The Truman Show)
olarak seslendirilen gösterilerden
• Funeral (Akhnaren) Cenaze (Akhnaten)
oluşan "Philip on Film" turnesini
gerçekleştiriyor.
20.6.2000, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9 . 30
•

Canlı ses miksajı: DAN DRYDEN, l ive sound mix

-

•

•

•

Ararürk Culrural Cenrre , Grand Hall , 7 . 3 0 pm.

• Esrablished by composer Philip
Glass, the fırsr performance by rhe
Philip Glass Ensemble was held i n May
1 969 ar rhe Whirney Museum of
American Art in New York Ciry.
Embraced fırsr by rhe visual art

1 30

communiry working in Soho in the

Ön Cepheler

early 1 970's, the early concerrs
performed by the Philip Glass
Ensemble were considered visual as
well as musical evenrs, and were ofren
performed in art galleries, anisrs lofrs
and museum spaces rather rhan
rrad irional perform i ng art cenrers.
Si nce that ri me, the members of the
Philip Glass Ensemble have become
known as the premiere performers of
the music of Philip Glass and continue
to be an inspirarion for " new work."
Over the pasr rhirry years, the group

Ön Cepheler (Façades) aslında
1 98 1 'de Koyaanisqatsi adlı fi lmin,
daha sonra çıkartılan bir sahnesi için
bestelenmiştir. Eserin başlığı aslında,
N ew York City'deki Wall Street'de
bulunan binaların ön cephelerine
atıfta bulunur. Parça, CBS'ten çıkan
Glassworks (Camişleri, 1 983) adlı
albümde yer almış ve Godfrey
Reggio'nun 1 99S'de çektiği Evidence
(Gerçek) adlı kısa filmde
kullanılmıştır.

has performed on four conrinenrs ar
some of the most presrigious music
fes ri va ls and concerr venues
throughout the world. They have been
fearured in Philip Glass' opera Einstein
on the Beach as well as the music thearre
projeers Hydrogenjukebox, 1 000
Airplanes on the Roof, The Photographer,
La Bel/et la Bete and Monsters of Grace.
The Philip Glass Ensemble is currently
touring inrernarionally w i rh " Philip o n
Film", a festival of fil m scores by
Philip Glass played live in concerr
with screenings of the original fı lms:

Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, A nima
Mundi and Dramla.

Dans N o.9
1 986'da Twyla Tharp Dans Vakfı
tarafından sipariş edilen ve aynı yıl
Ravin ia Festivali'nde dünya prömiyeri
yapılan In the Upper Room (Yukar�daki
Odada, 1 986), çeşitli bale toplulukları
tarafından sık sık sahnelenmektedir.
lll. Perde (Fotoğrafçı)
Fotoğrafçi (3. Perde), Philip Glass'ın
1 983'te yazdığı aynı isimli oda
operasından bir bölümdür. Eser ilk
kez 1 993'de Brooklyn Müzik
Akademisi'nin Gelecek Dalga
Festivali'nde (Next Wave Festival)
sahnelendi. Fotoğrafçi, 1 9. yüzyılda
yaşamış olan, Uzak Batı ve Orta
Amerika'dan manzara fotoğrafları,
insan figürleri ve hareket halindeki
hayvanlar üzerindeki çalışmalarıyla ün
yapan Eadweard Muybridge'in
yaşamını yansıtmaktadır. Muybridge'ın
fotoğrafın gelişimine yaptığı katkılar
film endüstrisinin gelişiminin temelini
oluşturmuştur.

Bina
Philip G lass ve Robert Wilson'un en
ünlü ortak çalışması olan Einstein
Plajda (Einstein on the Beach, 1 974)
dört perdelik bir operadır. Eser,
canlı ve parlak görüntüler, renk ve
ışık yansıması, h ızlı ve yavaş hareket
karşıtlığıyla alışılmış anlatım çizgisinin
dışına çıkar. Philip Glass,
Einstein'daki müziği şöyle açıklıyor:
"Bu müzik, gündelik yaşamdaki
zaman duygusuna değil, sürekliliğin
değişiklikleri üzerine kurulmuştur.
Bunun kendi duygusal içeriği vardır
ve geleneksel müzikteki gibi duygusal
betimleme sürecinden gelmez." Bu
opera Philip G lass'ın tarih i kişilikleri
konu alan ve Akhnaten ile
Satyagraha'nın da dahil olduğu bir
üçlemenin ilk ayağıdır.
1 . ve 2. Bölümler ( 1 2 Bölümlü M üzik)
Mayıs 1 97 1 ile 1 974 N isan'ı arasında
bestelenen Oniki Bölümlü Müzik
(Music in Twelve Parts) genişletilmiş
bir müzik dizisidir ve normal olarak
tümünün yorumu için üç konser
süresi gerekmektedir. Philip Glass'ın
müziğinde sürekli olarak beliren
tekniklerin dilini açıklamak amacıyla
bestelenmiştir. Bölümler, ortak
müzik dilinin bir veya birçok yönünü
içerir: Bunlar değişik işlemler, nota
seçimleri ve ritmik profillerle
belirlenir.
Gökyüzüne Dokun ma k
Gökyüzüne Dokunmak (Touching the
Sky), Peter Weir'in yönettiği, hem
seyircilerin, hem de eleştirmenlerin

beğenisini kazanan The Truman Show,
(Truman Gösterisi, 1 988) filminin
müziğidir.
Cenaze
Librettosu Philip Glass, Shalom
Goldman, Robert lsrael ve Richard
Riddell'e ait olan Akhnaten ( 1 984)
operasının konusu M.Ö. 1 37S'de, l l l .
Amenhotep'in oğlu olan Akhnaten'in
hükümdarlığı sırasında geçer.
Akhnaten'in hükümranlığının
başlangıcında, çoktanrılı hiyerarşide
Amon baş tanrıdır. Akhnaten ise
Tanrı Aten'i tümüyle soyut bir tanrı
kavramı olarak halka kabul ettirmeye
uğraşır. Kendisinin ulu ve tanrı
benzeri bir otoriteye sahip olduğunu
ilan eder; Mısırlıların Güneş Tanrısı
Aten'e tapmaları için siyasi ve dini
savaşlara girişir.
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P H I L I P G LASS TO P LULUGU
PHILIP GLASS ENSEMBLE
Besteci ve klavyeli çalgılar: PHILIP GlASS, composer and keyboards
Ses tasarımı: KURT MUNKACSI, sound designer
Müzik yönetmeni ve klavyeli çalgılar: MICHAEL RIESMAN, music direcror and keyboards
Tahta üflemeliler: JON GIBSON - RICHARD PECK, woodwi nds

P H I LI P G LASS
Özgeçmiş için lütfen sayfa 1 20'ye
bakınız.
• For the biography please refer to page
•

1 20 .

canl ı ses m i ksai ı : DAN D RY D E N . I i ve sou nd m i
x _____--1 PHIL G LASS TOP LULUGU
____________________________________
IP
Vokal ve klavyeli çalgılar: LISA BIElAWA, vocal and keyboards
-------1 PHILIP GLASS ENSEMBLE
Tahta üflemeliler: ANDREW STERMAN, woodwi nds
• Özgeçmiş için lütfen sayfa 1 29'a
Klavyeli çalgılar: ELEANOR SANDRESKY, keyboards
bakınız.
• For the biography please refer to page
1 29.

Uvertür (Sivil Savaşlar)
Eser, ( The Civil Wars: a tree is best
measured when it is down - Sivil
Savaşlar: Bir ağaç en iyi yerde yatarken
ölçülür), Philip Glass ve Robert
Wilson'ın gerçekleştirdiği, hem
tarihi, hem de hayali karakterler ve
olaylar yelpazesini sergileyen bir
operadır. Insanın ve halkların tarih
boyunca var olmak için verdiği
savaşımın h i kayesini anlatır. Opera,
insanlığın birlikteliği ve mutlak
uyurnun olabilirliğiyle son bulur.
OTUZ YI LLIK RETROSPEKTI F A THIRTY YEAR R ETROSPECTIVE
Philip Class ( 1 93 7-)

Dans No. l

Philip Glass ve Robert Wilson'un en
ünlü ortak çalışması olan Einstein
Plajda (Einstein on the Beach, 1 974)
dört perdelik bir operadır. Canlı ve
parlak görüntüler, renk ve ışık
Ara l mermission
yansıması, hızlı ve yavaş hareket
Parrs 7 & 8 (Music in 1 2 Parrs) 7. ve 8. Bölümler ( 1 2 Bölümlü Müzik)
karşıtlığıyla alışılmış anlatım çizgisinin
From The Seeret Age n r Gizli Ajan'dan
dışına çıkar. Philip Glass,
Closing (Giassworks) Kapanış (Cam Işleri)
Einstein'daki müziği şöyle açıklıyor:
No. I 5 (The G rid, Koyaanisqatsi)
"Bu müzik, gündelik yaşanan zaman
-------� duygusuna değil, sürekliliğin
2 1 .6.2000, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 1 9.30
değişkenlikleri üzerine kurulmuştur.
Atatürk Cul nıral Centre, Grand Hal l , 7 . 30 pm
Bunun kendi duygusal içeriği vardır
ve geleneksel müzikteki gibi duygusal
betimleme sürecinden gelmez." Bu
opera Philip Glass'ın tarihi kişilikleri
konu alan ve Akhnaten ile
Satyagraha'nın da dahil olduğu bir
üçlemenin ilk ayağıdır.
Uvertür (Sivil Savaşlar)
Dance No. I ( E ins tein on the Beach) Dans No. l (Einstein Plajda)
Façades Ön Cepheler
Music in S i m i lar M o ti o n Benzer Hareketli Müzik
•

•

Overture (The Civil Wars)
•

•

•

•

•

•
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Ön Cepheler
Ön Cepheler (Façades) aslında 1 98 1 'de
Koyaanisqatsi adlı fılmin, daha sonra
çıkartılan bir sahnesi için
bestelenmiştir. Eserin başlığı, New
York City'deki Wall Street'de bulunan
binaların ön cephelerine atıfta
bulunur. Parça, CBS'den çıkan
Glassworks (Camişleri, 1 983) adlı
albümde yer almış ve Godfrey
Reggio'nun 1 995'de çektiği Evidence
(Gerçek) adlı kısa fılmde kullanılmıştır.

Benzer Hareketli M üzik
Philip Glass Topluluğu için 1 969
yılında bestelenen eserin ilk
seslendirilişi Ocak 1 970'de
Guggenheim Müzesi'nde yapıldı. Philip
Glass Topluluğu'nun repertuvarında
halen yer alan en eski bestedir.
7. ve 8. Bölümler
Mayıs 1 97 1 ile 1 974 Nisan'ı arasında
bestelenen Oniki Bölümlü Müzik, (Music
in Twelve Parts) genişletilmiş bir müzik
dizisidir ve normal olarak tümünün
yorumu için üç konser süresi
gerekmektedir. Philip Glass'ın
müziğinde sürekli olarak beliren
tekniklerin dilini açıklamak amacıyla
bestelenmiştir. 7. ve 8. Bölümler, ortak
müzik dilinin bir veya birçok yönünü
içerir: Bunlar değişik işlemler, nota
seçimleri ve ritmik profıllerle belirlenir.
G izli Ajan
Joseph Conrad'ın romanı na
dayanarak Christopher Hampton'un
yönettiği Gizli Ajan (The Seeret Agent,
1 996) adlı tilmin müziğinden bir
derleme.
Kapanış
Kapamş (Ciosing), CBS'nin yayınladığı
Cam Işleri (Giass Works, 1 983)
albümünden Philip G lass Topluluğu
için bir düzenlemedir.

No. I S (The G rid, Koyaanisqatsi)
Koyaanisqatsi ( 1 982), Godfrey
Reggio'nun yapımını üstlendiği ve
yönettiği bir film in müziği olarak

yazılmıştır. Sinemasal diyalog veya
aniatı tarzına uymayan film, "dengesiz
yaşam" anlamına gelen Kızılderili
dilindeki "Hopi" kelimesine bir
göndermedir. Koyaanisqatsi seyirciyi
çağdaş yaşamın olağanüstü yapısına
derinlemesine bakmaya, teknolojinin
nimetini dikkate almaya ve
yaşadığımız dünyadaki gelişme
kavramı üzerinde düşünmeye
zorlamaktadır.
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BORUSAN iSTAN B U L F i LARM O N i ORKEST RASI
BORUSAN lST ANBUL PHILHARMONIC ORCHESTRA

� BORUSAN

G Ü RER AYKAL

Katkılart i[in BORUSAN HOLDING A.Ş.ye tejekkiir ederiz.

\Ve would /ike to than/e BORUSAN HOLDING A.Ş. for spomoring this performcmce.

Şef: GÜR ER AYKAL,

conducror

KISHNA DAVIS, soprano
LAWRENCE CRAIG, bariton

barirone

Ferit Tüzün ( 1 929- 1 977)

Türk Kapriçyosu Capriccio a la Turque
George Gershıvin ( 7 898- 7 93 7)

"Porgy ve Bess" Operası'ndan Bölümler Excerpcs from

che Opera " Porgy and Bess"

1. Smmnertime; 2. My man 's gone now; 3. What do you want wid Bm?;
4. Bm, you is my woman; 5 . 1 got plenty o ' nuttin'; 6. 1 loves you, Porgy;
7. Oh Lawd, 1 am on my way;

8.

lt ain 't nemsarily so

Ara lmermission
Antonin Dvorak ( 7 84 1 - 1 904)

Senfoni No.9, Mi Minör Op.95 (Yeni Dünya'dan)
Symphony No.9 in E M i nor, Op.95 (From che New World)
•
•

Adagio-A llegro mo/to

Scherzo. Mo/to vivace

•

•

Largo

Allegro con fuoco

22.6.2000, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia E i reııi

Museum , 7 . 3 0 pm

Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası'nın Genel Müzik
Yönetmeni ve Sürekli Şefi olan Prof.
Gürer Aykal, 1 953'te müzik eğitimine
başladığı Ankara Devlet
Konservatuvarı'nda Necdet Atak'ın
öğrencisi olduğu keman bölümünden
1 963'de, Adnan Saygun'un öğrencisi
olduğu kompozisyon bölümünden
1 969'da mezun oldu. Daha sonra
devlet bursuyla gittiği Guildhall Müzik
Okulu'nda Andre Previn ve George
Hurst'la şeflik çalıştı. 1 972-73'de
ltalya'da Franco Ferrara'nın
asistanlığını yaptı ve bu dönemde
Dominico Bartolucci ile Gregoryen
müziği ve Rönesans çoksesliliği
üzerinde çalıştı. 1 975'de
Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası'nın daimi şefliğine atanan
Prof. Aykal, bir süre Devlet Opera ve
Balesi'nin Genel Müdürlüğü'nü yaptı.
Bu arada Suna Kan'la birlikte kurduğu
Ankara Oda Orkestrası'nı ülke içinde
ve dışında yönetti. Ingiliz Oda
Orkestrası'yla Güney Amerika ve
Karayip turnelerine çıktı. Londra
Filarmoni Orkestrası, Ankara Oda
Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestraları'yla Bach,
Mozart, Çaykovski, Elgar, Erkin ve
Saygun gibi bestecilerin eserlerini
kaydetti. Hemen hemen tüm Avrupa
ülkeleriyle Rusya ve Güney
Amerika'da konserler yöneten
Devlet Sanatçısı Prof. Gürer Aykal,
•
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halen Bilkent Üniversitesi, Indiana ve
Teksas Tech Üniversiteleri'nde
öğretim görevlisi; Cumhurbaşkanlığı
Senfoni ve ABD'nin Teksas
eyaletindeki El Paso Senfoni
orkestralarının Sürekli Şefi ve Genel
Müzik Yönetmeni, Antalya Devlet
Senfoni Orkestrası'nın Müzik
Yönetmeni'dir. Gürer Aykal'a müzik
alanındaki değerli h izmetleri
nedeniyle 1 98 1 'de Devlet Sanatçısı
ünvanı verildi.

KISHNA DAVIS

Soprano voice that is absolurely
dıriliing from top to bottom . . . · · .

Baltimere Opera Yarışması'nı
kazanan Kishna Davis, Amerika ve
Avrupa'daki operalarda söylediği
rollerle büyük beğeni toplamaktadır.
Yakın geçmişte Cleveland
Orkestrası'yla Porgy ve Bess'in konser
versiyonunda, Leonard Slatkin
•

• General Music Director and the
Principal Conductor of the Borusan
İstanbul Philharmonic Orchesrra, Prof.
Gürer Aykal, srarted his musical studies
at the Ankara Srare Conservatoire in
1 95 3 and graduared from the violin
seetion i n 1 963 studying under Necdet
Atak, and from the composition seetion
in 1 969 studying under Adnan Saygun.
He went to London wirh a government
scholarship to study conducring wirh
Andre Previn and George Hursr at the
Guildhall School of Music. In

1 972-7 3 ,

h e was the assistant o f Franco Ferrara i n
lraly, where he studied Gregorian chant
and Renaissance polyphony with
Dominico Bartolucci as well. He was
appointed Principal Conductor of
Presidential Symphony ürehescra i n
1 97 5 and worked for a time a s the
Manager of the State Opera and Ballet.
He has conducted the Ankara Chamber
Orchesrra, which he founded along with
renowned Turkish violinist Suna Kan,

yönetiminde Carmen'de ve Duke
Eliington konserinde yer alan sanatçı,
Bobby McFerrin'in yönettiği Ulusal
Senfoni Orkestrası'yla Porgy ve Bess'te
Clara'yı söyledi. Colorado Senfoni,
Annapolis Senfoni Orkestraları'yla da
konserler veren Davis, Chicago
Sinfonietta Orkestrası'nın Avrupa
turnesinde Porgy ve Bess'te Bess'i
canlandırdı. The Sun Gazetesi sanatçı
hakkında "Merak uyandıran müthiş
eğitimli, baştan ayağa heyecaniandıran
bir ses" yorumunu yapıyordu.

borh i n Turkey and abroad. He toured

LAWRENCE C RA lG
• Avrupa ve Amerika'da
gerçekleştirdiği opera, konser ve
resital programlarında Virtüözlük
derecesindeki yeteneğiyle (Zurich
Tages Anzeiger) dikkat çeken genç
şancı Lawrence Craig, Florida
Operası'nın Genç Sanatçılar
Programı'ndan mezun oldu. Bugüne
kadar Sihirli F/üt'de Papageno, Madam
Butterf/y'da Sharpless, Cosi fan Tutte'de
Guglielmo, Ariadne auf Naxos'ta
Harlequin rollerini canlandıran;
aralarında Argento'nun Postcard from
Morocco, Bernstein'in Trouble in Tahiti,
Anthony Davis'in X, Gershwin'in
Porgy and Bess'inin bulunduğu çağdaş
Amerikan operalarında yer alan Craig,
Amerika ve Avrupa'da birçok
festivalde söyledi.
• An emerging young singing-actor,
Lawrence Craig is drawing artention in
Europe and America on the opera srage,
concerr hall, and in recirals as an arrisr
of virtuosic talenr (Zurich Tages
Anzeiger). A graduare of rhe young
arrisr program of rhe Florida Grand
Opera, he has performed Papageno in

Die Zattberflifte, Sharpless in Mctdatne
Butterfly, Guglielmo in Cosi Jan tlitte,
and rhe Harleq uin in Ariadne cm/ Naxos.
He has appeared in conremporary
American operas including A rgenro's

in South America and rhe Caribbean

• The winner of rhe Balri more Opera

condueting rhe English Chamber

Competiton, Kishna Davis is well

Postcardfrom Morocco, Bernsrein's Trouble
in Tahiti, Anthony Davis' X,
Gershwin's Porgy and Bess. He has also

Orchestra. He has conducted the London

known for her performances in operas

Philharmonic, Ankara Chamber and

around America and Europe. She

sung in many fesrivals rhroughour in

Presidential Symphonic Orchesrras for

recently sang i n a concert version of

America and Europe.

recordings of works by Bach, Mozart,
Tchaikovsky, Elgar, Erkin and Saygun.

Porgy and Bess wirh rhe Cleveland
Orchesrra, appeared in Carmen wirh

Prof. Gürer Aykal has conducted many

Leonard Slarkin conducting, and was

concerts i n E urope, Russia and South

rhe soprano soloisr for a Duke

America. A State Artise of Turkey, Prof.

Eliington Concert. She also performed

Aykal is at present on the teaching staff

rhe role of Cl ara in

of Bilkent University in Ankara as well

the National Symphony Ürehescra

Porgy and Bess wir h

as Indiana and Texas Tech Universities

conducted by Bobby McFerrin. She has

in rhe USA. He also serves as Principal

appeared in concerrs with orchestras

Conductor and Musical Director of

includ i ng the Colorado and Annapolis

Presidential Symphony (Turkey) and the

Symphonies, and sang the part of Bess

El Paso Symphony ürehescra (Texas,

in

USA), in addition to serving as the

Sinfonierra on tour in Europe. The Sun

Porgy anel Bess w ith the Chi cago

Musical Director of the Antalya Srate

praised Ms. Davis as, "Possessing a

Symphony Orchesrra.

naturally juicy, superbly trained lyric
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BORUSAN lSTA N BUL
FILARM O N I ORKESTRASI
BORUSAN İSTA N B UL
PHILHARMONIC O R C H ESTRA

A l paslan Ertüngealp has d i recred rhe
orchesrra as Guesr Conducror.
Musicians from rhe E l Paso Symphonic
Orchesrra (Texas), where G ü rer Aykal
serves as General Music Direcror, w i l l
be performing in rhis concert.

Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası, Borusan Oda
Orkestrası'nın 1 999'da senfonik bir
yapıya kavuştu rulması sonucu ortaya
çıktı. Orkestranın Genel Müzik
Direktörlüğü ve Sürekli Şefliği'ne
Prof. Gürer Aykal, başkemancılığına
da Cihat Aşkın geti rildi. Kasım
1 999' dan itibaren düzenli
konserlerine başlayan ve bugüne
kadar Vivaldi, Beethoven, Mozart,
Rodrigo, Rossini, H aydn'ın eserlerini
seslendiren orkestra, Boğaziçi ve
Istanbul Teknik Üniversitesi'nde
eğitim amaçlı konserler de verdi.
Geçen zaman içersinde Ci hat
Aşkın'ın yanısıra Ayşegül Sarıca,
Gülsin Onay ve Verda Erman
(piyano), Doğan Çangal ve Daniel
Grosgurin (viyolonsel), Ruşen
Güneş (viyola) ve Romeros
Dörtlüsü (gitar) gibi solistler yer
alırken, konuk şef Alpaslan
Ertüngealp de orkestrayı yönetti.
Konserde orkestraya Gürer Aykal'ın
Genel Müzik Yönetmeni olduğu
Teksas El Pas o Senfon i
Orkestrası'ndan müzisyenler de
katılacaktır.
•

• Borusan Istanbul Philharmonic
Orchesrra, rhe successor of rhe Borusan
Chamber Orchesrra, became a
symphonic arehescra in 1 999. Prof.
G ü rer Aykal was appoinred General
Musical Direcror and Principal
Conducror, and Assr. Prof. Cihar Aşk ı n
was appoinred rhe leader. The
orchestra began r o perform regular
concerrs i n November l 999
i nrerprering works by Vivaldi,
Beerhoven, Mozart, Rodrigo, Rossini
and Haydn . I t has also g iven
educarianal concerts in Boğaziçi and
Istanbul Technical un iversiries.
Among the guesr artİsrs who have
performed wirh the orchesrra are:
pianists Ayşeg ü l Sarıca, Gülsin Onay
and Verda Erman ; cel l isrs Doğan
Çangal and Daniel G rosguri n ; viol ist
Ruşen Gü neş and the Romeros Quarrer
(guirar); and viol i n i st Cihar Aşk ı n .

Tüziin: Türk Kapriçyosu

Istanbul'da Eyüp'te doğan ve 2 1 Ekim
1 977'de en verimli olabileceği
çağında, henüz 47 yaşındayken ölen
Ferit Tüzün, ilk beste denemelerine
1 94 1 'de girdiği Ankara
Konservatuvarı'nda Ulvi Cemal
Erkin'in piyano öğrencisi iken gizli
gizli başlamış, teşvik görünce de Necil
Kazım Akses'in armoni sınıfına
alınmıştı. 1 6- 1 7 yaşlarında kontrpuan
sınıfında i ken Walt Disney'in Fantasia
adlı filminde izlediği Stravinski'nin
Bahar Ayini'nin büyük etkisinde
kalarak ciddi beste denemelerine
başlayan Tüzün, 1 948'de önce piyano
parçaları, 1 950'de yine piyano için
Ravel ile Erkin'in etkisi sezilen ve Ulvi
Cemal Erkin'e ithaf ettiği Theme et
Variations, orkestra için Berceuse gibi
eserler ve bir de üçlü yazmıştı.
Kompozisyon bölümünü Re Majör
Senfoni bestesiyle birincilikle; piyano
kısmını ise 1 950'de Cesar Franck'ın
Variations Symphoniques'in solo
versiyonu ile yine birineilikle bitirerek
konservatuvardan mezun olmuştu.
1 954'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın
sınavını kazanarak burslu olarak
Münih'e giderek Musik
Hochschule'de Friu Lehmann ve
Adolf Mennerich'in öğrencisi
olmuştu. 1 953-54 yıllarında yazdığı,
Yapı Kredi Bankası yarışmasında
Arthur Honegger'in seçimiyle
ikinciliği kazanan Anadolu Süiti
sonradan, 1 958'de Mennerich
yönetiminde Münih Filarmoni
Orkestrası'nca çalınıyordu. Bu arada
Tüzün 1 956 yılı sonlarında öğretmeni
Adolf Mennerich'e ithaf ettiği
Capriccio iı la Turque adlı eseri
bestelemiş, eser 1 957 Ocak ayında
Mennerich yönetimindeki Münih
Filarmoni Orkestrası tarafından
seslendirilmiş ve öyle büyük başarı
kazanmıştı ki, fılarmoni yöneticileri
besteciye yeni bir eser sipariş ediyor
ve 1 957'de Humoresque ya da
Nasrettin Hoca adlı eser doğuyordu.

Münih'teki F.E.C. Leuckart yayınevinin
bastırdığı Capriccio iı la Turque (Türk
Kapriçyosu) Almanya'nın bazı
kentlerinde yorumlanmış, 1 958
Brüksel Dünya Fuarı'nda çalındığı
zaman büyük bir sanat olayı olarak
tanımlanmış, 9 Ağustos 1 958 tarihli
La Lanterne gazetesinde Jacques
Steb man imzalı şu yazı çıkmıştır: " . . .
Güçlü bir kişilik, büyük bir yaratıcılık
yeteneği, sürükleyici bir hayal gücü,
seslerin çekici bir özgürlükle kullanımı
ve renk zenginliği sergileyen Mösyö
Ferit Tüzün'ün önemle belirtilmesi
gerekir. Türk Kapriçyosu'nun
kaynağında bir Stravinski, ya da bir
Bartok sezinleniyorsa da bu kötüye
işaret değildir. Çünkü bu kez gerçek
bir sanat eseri karşısındayız. Eserde
ulusal bir müzik ruhu yaşamakta,
dolaşmakta ve taşmaktadır. Burada
anlatım inandırıcıdır, yazı tekniği
tümüyle üstün değerdedir ve yine bu
eserdeki esin, en iyi bestecilerde
olduğu gibi özgür ve doğaldır.
Günümüz Türk müziğini en iyi temsil
edebilecek değerdeki böyle bir eserin
konser programımızda yer alması
sevinçle karşılanmaktadır."
Gerçekten de ülkemizin yerel
ezgilerini ve çarpıcı ritmlerini
bestetinin kişisel üslubuyla yansıtan
değerli, ancak kısa bir örnek olan
Türk Kapriçyosu, Türkiye'de ilk kez 23
Aralık 1 963'de Ankara'da Gotthold
Lessing yönetimindeki
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
tarafından seslendirilmiştir. (Süre 7')
Gershwin: Porgy ve Bess O perası

1 920'1i yılların ortalarında Edwin
DuBoss H eyward ( 1 885- 1 940),
kendisine ün kazandıran Porgy adlı
öyküsünü yazmıştı. H eyward bu
öyküsünde gazetede çıkan bir
haberden esinlenmiş; Keçi Sammy ya
da Samuel! Smalls adlı sakat zencinin
bir kadına şiddet uyguladıktan sonra
keçinin çektiği bir arabayla polisten
kaçmasını canlandırmıştı. Yazar
çocukluğunun geçtiği Güney
Carolina'daki Atiantik kıyı kenti
Charleston yöresini yansıtmış, hatta
1 9 1 1 yılındaki büyük kasırgadan sonra
zenci mahallesi Catfısh Row'un tekrar
yaşama dönüşünü anlatmıştı.
Öyküyü yayınlandıktan bir yıl sonra,
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1 926'da okuyan Gershwin olayla çok
ilgilenmiş, Heyward'a yazarak konu
üzerine bir opera bestelemek
istediğini belirtmişti. Ancak öykünün
Theatre Guild tarafından New
York'ta dramatize edileceği haberi
üzerine Gershwin beklemeyi tercih
etti. Heyward'ın eşi Dorothy ile
hazırladığı oyun, 1 O Eylül 1 927'de
New York'ta Theatre Guild
tarafından ilk kez oynandı ve 367 kez
başarıyla sahnelendi. Bu ilgi
Gershwin'i daha da isteklendirdi.
Aslında onun bir zenci operası yazma
arzusu çok eskilere dayanıyordu:
Çocukluğunda ailesiyle New York'un
zenci mahallesi Harlem'de yaşayan
Gershwin, çok sayıda zencinin de
güneyden gelerek buraya yerleştiğini
izlemiş, küçük yaşta pekçok zenci
müzikçiyi hayranlıkla dinlemişti. Bu
zenci müzikçilerden Eubie Blake de
New York'ta, yetenekli genç bir
beyaz (ofay) piyanistin, Gershwin'in
Remick'in nota dükkanında zamanın
en ünlü siyahi piyanistleri James P.
Johnson ya da Luckey Roberts kadar
iyi çaldığını duymuştu. Bu arada zenci
aranjör ve besteci Will Vodery genç
Gershwin'e yardım etmiş, onu
cesaretlendirmişti. Gershwin de
sonradan, 1 922'de ondan 8/ue
Manday adlı tek perdelik zenci
operasının orkestrasyonunu
yapmasını istemiş, bu da George
White's Seando/s adlı sahne
oyununun içinde oynanmış, üç yıl
sonra da 1 35th Street adıyla Ferde
Grofe düzenlemesiyle sahnelenmiş
ama başarı kazanamamıştı.
Daha birçok sahne oyunundan ve
büyük başarı kazandığı orkestra ve
piyano eserlerinden sonra Gershwin
1 932'de tekrar Heyward'a yazdı ve
izni olduğu takdirde bir yıl içinde
operayı besteleyebileceğini bildirdi.
O arada Jerome Kern ve Oscar
Hammerstein ll, Porgy ile ilgilenmiş ve
bunu ünlü şarkıcı Al Johnson için bir
müzikal yapmak istemişlerdi.
Gershwin de Swanee şarkısını
1 9 1 9'da büyük başanya ulaştıran Al
Johnson'a karşı değildi ama, o da bu
projeye fazla sıcak bakmamıştı.
Böylece Heyward, Gershwin'in
opera librettosu üzerinde çalışmaya
başladı ve besteciyi konunun geçtiği
yeri görmesi için Charleston'a davet

etti. lik kez 1 93 3'de Charleston'a
giden, 1 934 yazında kuzeni ressam
Henry Botkin ile kıyıda, Folly
Isiand'da bir yer kiralayan Gershwin
uzun aylar orada çalıştı. Eseri için sık
sık kiliseleri, evleri, gece kulüplerini
gezdi; dua seanslarını ve toplantıları
izledi. I ki yaş büyük ağabeyi Ira
Gershwin'in ( 1 896- 1 983) de
librettonun yazımına katılımını sağladı.
Operanın ünlü Metropolitan'da
sahnelenmesi planlanmıştı; Theatre
Guild mali desteği sağlayacaktı. Bir
ara açılışın Jasbo Brown'un gece
kulübünde yapılması istendiyse de
Theatre Guild para yardımından
vazgeçeceğini bildirince Broadway'in
ticari tiyatroları da düşünüldü ama,
orkestranın büyüklüğü buna engel
oldu. Porgy ve Bess sonunda Beston'da
30 Eylül 1 935'de ilk kez Colonial
Theatre'da Rouben Mamoulian'ın
prodüksiyonu, Alexander Smallens'in
orkestra yönetiminde sahnelendi. Bu
kez de eserin bazı kısımlarının
kısaltılması bir zorunluluk oldu. Porgy
rolündeki bariton T odd Duncan'ın
bile gerektiği gibi tam hakkını veren
sesle, haftada sekiz temsilde
söyleyecek hali kalmayacaktı.
Böylece biraz kısalan Porgy ve Bess 1 O
Ekim 1 935'de New York'ta Alvin
Tiyatrosu'nda yine Alexander
Smallens yönetiminde seslendirildi.
Gershwin daha önce, Rus asıllı bu
şefın yönetimindeki Thomas-Stein'in
Four Saints in Three Acts (Üç perdede
dört Aziz) adlı zenci operasını
dinlemiş ve ritmik anlayışına hayran
kalmıştı.
Porgy ve Bess New York'ta 1 24 kez
oynandı ama bu büyük başarı gişe
kazancı sağlamadı. Ayrıca eser
hakkında çok değişik eleştiriler çıktı;
operada arya yerine şarkı yazılması
eleştirildL Gerçek operadan çok
süper bir müzikal olduğu belirtildi.
Gershwin de operasını savunmak
zorunda kaldı ve şu satırları yazdı:
"Gerçekten de Porgy ve Bess için
ş;,ırkılar yazdım ve iyi oldukları sürece
de onlardan utanmıyorum. Porgy ve
Bess'te tiyatro sahnesi için bir opera
yazdığımı unutmadım: Çünkü,
kanımca şarkı olmadan ne tiyatro, ne
de eğlence gerçekleşebilirdi. Ancak
şarkılar tümüyle bir opera
geleneğindedir . . . Geçmişin çoğu

başarılı operası da şarkılar içerir.
Hemen hemen tüm Verdi
operalarında başarılı şarkı olarak
bilinen "hit"ler vardır. Carmen de bu
tür şarkılar koleksiyonunu içerir.
Tabii Porgy ve Bess'teki şarkılar da
bütünün sadece bir parçasıdır . . . Tüm
sahnelerin bütünlüğü için senfonik
müzikten yararlandı m . . . Porgy ve
Bess'in sözlerinde de Mr. Heyward ve
kardeşim Ira, kanımca tüm sahnelerin
çeşitli mizaçlarının birlikteliğini usta
bir senkronizasyonla sağladı . . . "
Gershwin l l Temmuz 1 937'de
Hollywood'da öldükten uzun zaman
sonra başarılar gelmeye başladı.
1 938'de Kaliforniya'da Merle
Armitage, 1 940 başlarındaki Cheryl
Crawford prodüksiyonları yavaş yavaş
eleştirmenlerin fikirlerini
değiştirmesine neden oldu. Özellikle
1 942 başlarındaki sahneleniş büyük
başarısını sürdürdü; 1 935'dekinin iki
katı uzun süren New York
temsillerinin sayısı dörtyüzü geçti.
Müzik Eleştirmenleri Derneği (Music
Critics Circle) eseri yılın en büyük
müzik olayı olarak nitelendirdi.
Özellikle 1 952'de başlayan temsiller,
hemen tüm Avrupa'ya yayıldı;
Londra'da 9 Ekim 1 952'de Stall
Theatre'da tümü zenciler tarafından
oynanan Porgy ve Bess, soğuk savaşa
karşın 26 Aralık 1 955'de Leningrad'a
(şimdiki St. Petersburg) kadar uzandı.
Tabii bunda, 1 952'den 1 954'e kadar
Bess rolünü üstlenen zenci soprano
Leontyn Price'ın da büyük rolü oldu.
Porgy ve Bess ltalya'nın ünlü La Scala
Operası'nda sahnelenen ilk Amerikan
operası oldu.
Gershwin'in 1 934 ile 1 935 Eylül
arasında orkestrasyonunu
tamamladığı eserin 700 sayfalık el
yazması sonradan annesi tarafından
Amerikan Kongre Kitaplığı'na
(Library of Congress) hediye edildi.
Gershwin 1 936'da eseri orkestraya
uygulayarak Catfish Row Süiti adıyla da
yayınladı. 1 942'de eserin başarısını
gören ve daha geniş kitlelere
yayılmasını düşünen Macar asıllı
Amerikalı şef Fritz Reiner ( 1 8881 963), Amerikalı besteci ve aranjör
Robert Russel Bennett'ten ( 1 8941 98 1 ) Porgy ve Bess'ten kısa - 1 O
dakikalık- bir konser süiti
düzenlemesi yapmasını istedi ve onun
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eserden, "Summertime", "1 got plenty
o' nuttin", "Bess, you is my woman
now", "lt ain't necessarily so" adlı
şarkıları orkestraya uyguladıgı A
Symphonic Picture of Porgy and Bess
(Progy ve Bess'in Senfonik bir
Tablosu) Konser Süiti'ni 1 943'de
Pittsburg Senfoni Orkestrası ile ilk
kez çaldırarak, operası olmayan
yerlere de ulaşmasını sagladı. . .
lik Amerikan operası olan ve haklı bir
üne kavuşan Porgy ve Bess üç perde ve
dokuz sahneden oluşur. Tüm şahıslar
zenci ve basit insanlardır. 1 920 ve
30'1arın caz unsurlarının bol bol
kullanıldıgı, sokak gürültülerine yer
verildigi, bozuk bir Ingilizce konuşan
zenci halkın kullandıgı tipik çalgılar,
vurmalılar ve banço da geniş kadrolu
orkestrada yer alır. Operanın konusu
da 1 930'1u yıllarda Charleston ve
civarında, eskiden zenginlerin
oturdugu kentin zenci mahallesi
Catfısh Row'da başlar. Erkek
kahraman Porgy kötürüm bir dilenci,
Bess ise bir sokak kadınıdır.
ı. Perdenin ı . Sahnesi Catfısh
Row'da bir yaz akşamında geçer.
Mahalle halkı toplanmış, kendi
aralarında eglenir; kimi zar atıp kumar
oynar, kimi de dans eder. Jasbo
Brown piyanoda bir blues çalmakta,
bazıları hipnotize olmuş gibi dans
etmektedir. Balıkçı Jake'ın (bariton)
karısı Clara da (soprano) çocugunu
kucagında saliayarak uyutmaya çalışır.
Summertime (Yaz zamanı) adlı sonradan büyük üne kavuşan- şarkıyı
mırıldanır: "Summertime an' the livin'
is easy, Fish are jumpin', an' the
cotton is high. Oh, yo' daddy's rich,
an' yo' ma is good lookin'" (Yaz
zamanı yaşam kolaydır, Balıklar
sıçrıyor, pamuk büyüdü. Ah, baban
zengin, anan güzel). Bu arada esrar
satıcısı Sportin' Life (bariton), Jake,
Mingo (tenor) ve Jim (bariton) kumar
oynamaktadır. Uzaktan, bal satan
Peter'in sesi duyulur. Eşi Serena'nın
itirazına karşın Robbins de kumara
katılır. Jake de Clara'dan bebeği
alarak uyutmak için gösterişli bir ninni
(A woman is a sametime thing)
söyler. Balcı Peter'den sonra
kötürüm dilenci Porgy de, bir keçinin
çektiği ufak arabasıyla gelir; zarların
sesini duyunca onlara katılır. Daha

sonra mahallenin kabadayısı, pamuk
işçisi Crown'un da gelecegi haber
verilince, Porgy onun güzel karısı
Bess'i sorar. Diğerleri Porgy'nin
Bess'e aşık olduğunu çoktan
bilmektedir, onu alaya alırlar. Crown
(bas) ve Bess (soprano) gelir. Crown
her zamanki gibi sarhoştur, kumara
oturur; kaybedince Robbins ile
münakaşa eder ve onu pamuk
kancasıyla öldürür. Herkes dağılırken
Crown, Bess'in verdiği parayı alarak
kaçar. Onları izleyen esrar satıcısı
Sportin' Life Bess'e birlikte New
York'a gitmeyi önerir. Bess reddedip
kaçmak isterken polis düdükleri
duyulur; o da kapısı açık olan tek
odaya, Porgy'ye sığınır. Serena
kocasının cesedi üzerinde
ağlamaktadır. Polisler girerken perde
iner.
2. Sahne'de Serena'nın fakir
odasında, Robbins'in cesedi yatağın
üzerine konmuştur; içeri girenler
onun göğsü üzerindeki çanağa,
spiritualler (zencilere özgü ilahi)
söyleyerek para atarlar. "Gone, gone,
gone" (Gitti..) sözleriyle çağrı ve
cevap biçiminde süren bu yas ilahisine
Porgy önderlik eder. Gelen polisler
yaşlı bal satıcısı Peter'i sıkıştırınca o
da katilin Crown olduğunu itiraf
ederse de tutuklanarak götürülür.
Serena derin acı içinde "My man's
gone now" (Adamım artık yok) ağıtını
söyler. Bu tipik zenci şarkısı
senkoplarla, çevredekilerin kayan
efektli (glissando) korosu ve
orkestranın kromatik kreşendosu
eşliğinde canlandırılır. Bu sırada gelen
cenaze memuru, sonunda çanakta
toplanan paraya defın işlerini
üstlenmeyi kabul eder. Topluluk
çanağa para atan Bess'i de ilk kez
içine kabul etmiştir; onun
öncülüğünde heyecanla "Leavin' for
the Promise Lan"' (Vadedilmiş ülkeye
gitmek üzere) şarkısını söyler ve
perde iner.

ll. Perdenin ı . Sahnesi, bir ay
sonra yine Catfısh Row'da geçer. Jake
ve bazı balıkçılar ağları onarmakta,
diğerleri oturmaktadır. Jake ve
balıkçılar "lt takes a long pull to get
there" (Oraya varmak çok gayret
ister) şarkısını söyler. Porgy sonunda

aradığı kadını bulmuş ve Bess ile
yaşamaya başlamıştır; mutlulukla
odasından çıkarak "1 got plenty o'
nuttin' - Hiçbir şeyim yok; arabam
yok, katırım yok, derdim yok;
çalınacak hiçbir şeyim yok" sözleriyle
süren şarkısını, Gershwin'in en ünlü
ezgilerinden birini söyler. Bu arada
Sportin' Life "mutluluk tozu" (Happy
dust) satmaya çalışır. Avukat
kıliğındaki zenci Frazier ise Porgy'ye,
Bess ile birlikte olabilmesi için bir
dolara boşanma ilamı (!) satmaya
uğraşır. Bu kez beyaz ziyaretçi M r.
Archdale ilamın sahte olduğunu,
Peter'in de serbest bırakılacağını
duyurur. O anda avluya inen büyük
bir aladoğan herkesi ürkütür; kuş
kötülük habercisidir. Tam bir
kontrast oluşturan, gerçek dramatik
havada, oldukça tizlere de çıkan
"Buzzard Song" (Aiadoğanın şarkısı)
adlı aryayı Porgy söyler. Bess yalnız
kalınca Sportin' Life ona yine
mutluluk tozu teklif eder, Porgy
gelerek onu kovar ve Bess ile
operanın en ünlü düetini söyler.
Porgy'nin "Bess, you is my woman
now" (Bess, sen şimdi benim kadın)
sözlerine Bess "Porgy, l's yo' woman
now" (Porgy, ben şimdi senin kadın)
olarak geleneksel opera tarzında
cevap verir. Bu arada Kittiwah
adasına piknik düzenlenmiştir. Row
halkı piknik için giyinip süslenmiştir ve
şaşırtıcı senkoplada "Oh, 1 can't sit
down" (Ah, bekleyecek halim yok)
şarkısını söylerken, Bess de pikniğe
katılmayı zorla kabul eder.
Sahne akşam vakti Kittiwah
adasında geçer. Kimi dans ederken,
kimi de garip aletlerle müzik
yapmaktadır; herkes neşe içindedir.
Sportin' Life, diğerlerinin de
katılımıyla, vahşi bir dans eşliğinde
operanın en komik şarkılarından birini
söyler: "lt ain't necessarily so" (Aslı
öyle olmayabilir). Adadan ayrılmak
üzere olan teknenin düdüğü duyulur,
herkes toplanıp giderken Bess arkada
kalır. Çalıların arkasından birden
Crown çıkar, Robbins'i öldürdükten
sonra adada gizlenmiştir. Bess'in
kendisiyle birlikte adada kalmasını
isterse de o, Porgy ile yaşadığını
anlatır ve şarkısını söyler: "Oh, what
you want wid Bess?" (Bess'den ne
2.
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istiyorsun? O yaşiandı artık; Crown
kendine genç bir kız bulsun. Şu
gögüse ve şu koliarına bir bak . . . )
3. Sahne: Bir hafta sonra, Catfısh
Row'da şafak vakti balıkçılar denize
açılmaya hazırlanırlar. Jake karısı
Clara'ya veda ederek diğerleriyle
gider. Porgy'nin odasından Bess'in
sayıkiayan sesi gelir; bitkin, hasta ve
adeta delirmiş gibidir. Serena onun
için dua eder. Bu arada serbest
bırakılan bal satıcısı Peter sevinçle
karşılanır; sonra da çilekçi kadınla
yengeç satıcısı operanın folklorik
unsurlarını sergiler. Bu arada Bess
kendine gelir ve Porgy'ye Crown'a
dönmeyeceğini ve onu sevdiğini
söyler: "1 loves you Porgy - Seni
seviyorum Porgy; beni almasına, beni
kullanmasına izin verme" der. Clara
kocası için endişelidir. Aniden rüzgar
çıkmış, fırtına belirmiştir. Tehlike
çanları çalmakta, rüzgar daha da
şiddetlenmektedir.
4. Sahne, ertesi sabah Serena'nın
odasında geçer. Tayfun sürmekte,
yüzlerinde korku okunan zenciler
toplanmış, gökgürültüleri altında
ilahilerle Tanrı'ya yalvarmaktadır; "Oh,
Doctor Jesus, look down on me wit'
pity" (Ah lsa, acıyarak bana bak)
sözleriyle başlayan spirituali
söylederken fonda duaları belirleyen
sürekli ses işitilmektedir. Clara
kucağında bebeği ile pencerede, korku
içinde denize bakar. O sırada kapı
şiddetle vurulurken Bess "Faydası yok,
eğer gelen ölümse nasıl olsa içeri
girer" der. Ancak gelen Crown'dur ve
Bess'i geri almak istemektedir. Porgy,
Bess'i korumak isterse de çabası sonuç
vermez, Crown onu yere savurur ve
caz stilindeki şarkısını söyler: "A red
headed woman" (Kızıl başlı kadın) diye
başlayan, " . . . ister beyaz, sarı ya da
kara olun, sizin hepinizi ele geçirecek"
diye devam eden şarkıya koro cevap
verir: "Lawd, save us, don't listen to
dat Crown" (Tanrım, kurtar bizi, şu
Crown'u dinleme). O sırada Clara
pencereden, parçalanarak kıyıya vuran
kocasının teknesini görür. Bess
herkesi yardıma çağırırsa da, kimse
kımıldamaz. Crown tekrar geleceğini
söyler, dışarı çıkarak yardıma gider.
Diğerleri dua etmeyi sürdürür.

l l l. Perde 1 . Sahne ertesi gece yine

Catfısh Row'da geçer. H erkes yas
içinde, ölenler için dua etmektedir.
Sportin' Life gelerek Crown'un sağ
olduğunu bildirir. Bess, Clara'nın
bebeğine Summertime ezgisini ninni
olarak söyledikten sonra içeri girer.
O sırada Crown gelir, sessizce onun
odasına giderken Porgy ona saldırır,
güçlü kollarıyla onu boğar ve zaferle
haykırır: "Bess, you got a man
now! . . . " (Şimdi bir erkeğin var Bess!)
2. Sahne: Ertesi gün, öğleden sonra
Catfish Row'a polisler gelir; herkesi
sorguya çeker ama kimse birşey
söylemez. Polis sonunda Porgy'yi
götürür. Sportin' Life ise hemen
ortaya çıkarak Bess'e mutluluk tozu
sunar ve New York'taki parlak
yaşamın bir tablosunu çizer; bu
Gershwin'in Tempo di Blues (Blues
temposunda) olarak belirlediği,
günaha teşvik eden Broadway tipi bir
şarkıdır: "There's a boat dat's leavin'
soon for New York" (Birazdan New
York'a hareket edecek bir vapur var).
Bir paket uyuşturucuyla kandırılan
Bess, Sportin' Life'in koluna girer ve
beraber uzaklaşırlar.

3. Sahne bir hafta sonra Catfısh
Row'da güzel bir sabah vaktidir. Porgy
bir devriye arabasından kolları
hediyelerle dolu iner, ama çevresini
saranlar üzüntülüdür. Porgy herkese
hediyesini dağıtır ve Bess'i
göremeyince, keder içinde nerede
olduğunu tekrar tekrar sorar ve son
şarkılarından birini söyler: "Oh Bess,
where's my Bess?" (Bess'im nerede?).
Kandırılarak New York'a
götürüldüğünü öğrenince heyecanla
bağırır: "Keçimi getirin!" Arkadaşlarının
ikazlarına kulak asmadan, dinsel havada
son şarkısını, spirituali söyler: "Oh
Lawd, l'm on my way" (Ah Tanrım,
geliyorum.. uzun bir yol ama arada
olup elimden tutacaksın . . . ) ve Catfısh
Row'u terkeder.
Dvorak: Senfoni No.9

1 892 yılında şöhretinin zirvesinde
olan Çek besteci Antonin Dvorak,
Amerika'dan gelen ve para
bakımından çok parlak bir öneriyi geri
çevirmeyerek New York'lu

müziksever Mrs. Jeanette Thurber'in
National Conservatory adlı özel
konservatuvarının yöneticiliğini kabul
etti.
Yeni dünyada Dvorak'ın ilgisini çeken
birçok şeyin yanında, onu rahatsız
eden şey, Amerikalıların kendi öz
müziklerini değerlendirmemeleri,
Avrupa'ya özenmeleriydi. Dvorak
öğrencilerine zenci ve kızılderili
müziğini incelemelerini öneriyordu.
Üç yıla yakın bir süre Amerika'da
kalan ve 9. Senfoni'sini orada
besteleyen Dvorak, bu eserinde
Amerikan halk ezgilerini
kullanmadığını, ancak onların
karakteristik yönlerini inceleyerek
müzikal şekiller oluşturduğunu;
özellikle kendi özgün temalarını
çağdaş ritm, armoni ve kontrpuan
tekniğinin bütün olanaklarıyla
geliştirip, orkestral renklerle
işleyerek senfonisini yarattığını söyler.
I S Aralık 1 893'de Anton Seidl
yönetimindeki New York Filarmoni
Orkestrası tarafından ilk kez
seslendirilen esere besteci "Yeni
Dünyadan Izienimler ve Selamlar"
başlığını vermişti. "Dvorak eserinde
belki zenci spirituallerini veya
kızılderili ezgilerini kullanmamıştı ama,
o kadar ustaca ve otantik çalışmıştı ki
Amerikalılar bile kendi melodilerini
duyduklarına inanıyorlardı" der müzik
yazarı David Ewen. Bu nedenle de
eser, N BC şirketinin yaptığı bir
dinleyici anketinde Amerika'da en
sevilen senfoni olarak seçildi.
2/4'1ük ölçüde ve Mi minör tonda
başlayan 1 . Bölüm'de klasik sonat
formu (ana tema-yan tema-ikinci
tema ve gelişimi-tekrar ve Coda)

1 39

Beethoven veya Brahms'ın yaptıgı
gibi, aynen uygulanır. 23 Ölçü süren
agır (Adagio) giriş ana temaya
hazırlıktır. Ustaca gelişen düşüneeli
bir motif viyolonselde hafif sesle
başlayıp flüte geçer. Tüm orkestra
birden çok güçlü (fortissimo) şekilde
girer (AIIegro molto). Önce
kornolarda parlak biçimde, sonra da
klarnet ve fagotlarda çınlayan ana
tema sergilenir. Daha sonra flüt ve
obualarda yansıtılan yan tema,
spirituallerin tipik yapı özellikleriyle
"Sweet long, sweet chariot"a
benzeyen, özlem dolu bir dans
havasıdır. Ikinci tema ise flütün
duyurdugu ve Sol majör tona kayan
bir kızılderili ezgisidir.
4/4'1ük ölçüdeki 2. Bölüm (Largo) Re
bemol majör tonda başlar. Bu
bölümde, Amerikalı şair Henry W.
Longfellow'un bir kızılderili efsanesini
canlandıran Hiawatha'nm Şark1s1 adlı
şiirden esinlenilmiştir: Kızılderili reisi
Hiawatha, kötü ruhları kovmak için
her yıl genç bir kadını çaglayandan
atarak kurban eder. Minnehaha
(Gülen Su) kocasına engel olmak için
kendini sulara atar ve parçalanır. O
günden itibaren de Minneapolis'teki
bu çaglayan onun adını taşımaktadır.
Bu hüzünlü olay, girişteki üfleme
çalgılar koralinden sonra Ingiliz
kornosunun pentatonik ve acıklı
ezgisiyle canlandırılır. Dvorak bu
bölüme Efsane başlıgını vermiştir. Bu
ezginin bir düzenlemesi daha sonra
Preri Şark1s1 adıyla hafif müzik parçası
olarak da ün kazanmıştır.
3/4'1ük ölçüde ve Mi minör tondaki 3.
Bölüm (Molto vivace) üçgen (triangel)
ve sert akorlarla başlayan ilkel
vahşilikte bir Scherzo'dur. Dvorak
bölümün ana temasını, yazmayı
tasarladıgı Hiawatha operasındaki
kızılderili dansı olarak düşünmüştü.
Bu çılgın dansı vals şeklindeki iki Trio,
vatana selam yollar gibi izler: Ö nce
tahta üflemelerle duyurulan
melankolik Mi majör tondaki bölme,
sonra da canlı bir Bohemya dansı. Bu
Trio bölümünü Longfellow şöyle
tanımlar: "Sanki bir Bohemya kır
lokantasına, Schubert ile birlikte
konuk olduk".
4/4'1ük ölçüdeki 4. Bölüm (AIIegro
con fuoco), yine Mi minör tondadır.
Kısa girişi, trompet ve kornoların

tutkulu biçimde duyurdugu Yeni
Dünya teması izler. Bu fanfarlı ve ilkel
marş temasını klarnet bir Bohemya
ezgisiyle cevaplar; buna flüt ve
kemanların neşeli polkası da katılır.
Dvorak burada birinci bölümün bazı
temalarını kullanmıştır: Bu temalar
eski ve yeni dünyanın simgeleri olarak
sergilenir. Besteci böylece her iki
dünya ile de ilişki içinde kalmayı
düşünür gibidir. (Süre 45')
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DAVID HARRINGTON - JOHN SHERBA, kemanlar violins
HANK DUTT, viyola
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CULP, viyolonsel
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LARRY NEFF, ışık tasarımı

cello
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lighring designer

MARK GREY, ses mühendisi
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Steve Reich ( 1 93 6-)

Üçlü Kuartet Triple Quarrer*
Anibal Carmelo Troilo ( 1 9 1 4- 1 975)

Responso (Mukabele Responsoryt
(Düzenleme Arranged by Osvaldo Golijov)
F ranghiz Ali-Zadeh ( I 94 7-)

Vaha Oasis*
Rahul Dev Burman ( 1 93 9- 1 994)

Aaj Ki Raat (Bu Gece o Gecedir Tonighr is the N ighrt
(Düzenleme Arranged by Osvaldo Golijov)
Aleksandra Vrebalov ( I 970-)
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KRONOS QUA RTET

• Kronos Dörtlüsü 1 973'de
kurulmasıyla birlikte, yeni müzik
çalışmalarının önde gelen sesi oldu.
Eşsiz müzikal vizyonlarını cesur
deneysel çalışmalarıyla birleştiren
grup, kendi türünde bir eşi daha
bulunmayan kavrama gücü ve
gelişimiyle dünya çapında
dinleyicilerin ilgisini çekti.
Özel olarak grup için yazılan 400'ün
üzerindeki eserin yanısıra, grubun
repertuvarı Şostakoviç, Webern,
Bartok ve lves'den Astor Piazzolla,
John Cage, Raymond Scott ve
Howlin' Wolfa kadar uzanmaktadır.
Modern ustalar arasında yer alan
Terry Riley ve Henryk Gereeki'yle
yaptıkları çalışmaların yanısıra
topluluk, Zimbabwe, Polonya,
Meksika, Avustralya, Japonya,
Arjantin ve Azerbaycan'dan çağımızın
en yenilikçi bestecilerine eserler
ısmarlamaktadır. Kronos Dörtlüsü
halen John Adams, Franghiz Ali
Zadeh, Diamanda Galas, Osvaldo
Golijov, Ben Johnston, Steven
Mackey, Akira Nishimura, Gabriela
O rtiz, P. Q. Phan, Steve Reich, Somei
Satoh, Peteris Vasks ve Guo Wenjing
gibi bestecilerle çalışmaktadır.
Her yıl San Francisco ve New
York'un da aralarında bulunduğu
birçok şehirde konserler veren
topluluk, ayrıca ABD, Kanada,
Avrupa, Japonya, Meksika, Güney
Amerika, Yeni Zelanda, Rusya, Hong
Kong ve Avustralya'daki konser
salonlarında, klüplerde ve caz
festivallerinde 1 OO'ün üzerinde
konseri kapsayan turneler
gerçekleştiriyor. Dörtlü'nün
Nonesuch Records için yaptığı
kayıtlar arasında Dracula: Philip Glass
Film Müziği ( 1 999), Kronos Dörtlüsü 25 Yıl ( 1 998), En Iyi Klasik Albüm ve
En Iyi Oda Müziği Performansı
dallarında G rammy Ödülleri'ne aday
gösterilen Kronos Dörtlüsü Alfred
Schnittke Yorumluyor: Komple
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Yaylıçalgılar Dörtlüleri ( 1 998), John
Adams'ın john's Book ofAlleged
Dances/Gnarly Buttons ( 1 998), En Iyi
Oda Müzigi Performansı dalında
Grammy'ye aday gösterilen Early
Music (Lachrymae Antiquae, 1 997), Tan
Dun'ın Hayalet Operası ( 1 997),
Osvaldo Golijov'un The Dreams and
Prayers of lsaac the Blind ( 1 997), Howl,
U.S.A ( 1 996), Released 1 985- 1 995
( 1 995) Kronos Dörtlüsü Philip Glass
Yorumluyor ( 1 995), Night Prayers
( 1 994), Bob Ostertag'ın All the Rage
( 1 993), At the Grave of Richard Wagner
( 1 993), Morton Feldman'ın Piyano ve
Yaylıçalgılar Dörtlüsü ( 1 993), Henryk
Mikolaj Gereeki'nin Yaylıçalgılar
Dörtlüleri No. / ve 2 ( 1 993), Short
Stories ( 1 993), Pieces of Africa ( 1 992),
Henryk Mikolaj Gereeki'nin Already lt
is Dusk ( 1 99 1 ), Astor Piazzolla'nın Five
Tango Sensations ( 1 99 1 ), Kevin Volan's
Hunting: Gathering ( 1 99 1 ), Witold
Lutoslawski'nin Yaylıçalgılar Dörtlüsü
( 1 99 1 ), En Iyi Oda Müzigi Performansı
Dalında G rammy Ödülü'ne aday
gösterilen Black Angels ( 1 990), En Iyi
Çagdaş Beste dalında G rammy'e aday
gösterilen Salome Dances for Peace
( 1 989), En Iyi Çagdaş Beste Dalında
Grammy Ödülü alan Different Trains
( 1 989), Winter Was Hard ( 1 988), En
Iyi Oda Müzigi Performansı dalında
Grammy Ödülü'ne aday gösterilen
White Man Sleeps ( 1 987) ve Kronos
Quartet ( 1 986) bulunmaktadır.

araund the world, extending i t s reach

Best Contemporary Composi tion

Australia, )apan, A rgen tina and
Azerbaijan. The Quartet i s currently

Winter Was Hard ( 1 988), White Man
Sleeps ( 1 98 7 ) which received a Grammy

working w i t h many composers,

Namination for Best Chamber Music

i ncluding John Adams, Franghiz A l i 

Performance, and

Golijov, Ben Johnston, Steven Mackey,
A k i ra Nishimura, Gabriela Ortiz, P.Q.
Phan, Steve Reich, Somei Satoh, Peteris
Vasks and Guo Wenj i ng.
Kronos performs annually i n many
cities i ncluding San Francisco and New
York and tours extensively with more
than 1 00 concerrs each year in concert
halis, clubs and at jazz festivals
throughout the United States, Canada,
Europe, )apan, Mexico, South America,
New Zeland, R ussia, Hong Kong and
Ausrralia. The Quartet records
exclusively for Nonesuch R ecords and
their catalogue includes Dramla:
Sountrack by Philip Glass ( 1 999), Kronos
Quartet - 25 Years ( 1 998), Kronos
Quartet Performs Alfred Schrıittke: The
Complete String Quartets ( 1 998) which
received Grammy Nominations for
Best Classical A l bu m and Best
Chamber Music Performance, John
Adam s' john's Book of A lleged
Dances/Gnady Buttons ( 1 998), Early
Mmic (Lachrymae Antiquae, 1 997),
which received a Grammy Nam i nation
for Best Chamber Music Perfromance,

ro Astar Piazzolla, John Cage,
Raymond Scott and Howl in' Wolf. In

( 1 990) which received a Grammy

• Since its i nception in 1 97 3 , the
lead i ng voice for new work.
Com bining a unique musical visian
with a fearless dedication to
experimentation, Kronos Quartet has
assembled a body of work un paralleled
in irs range and scope of expression,
and in rhe process has capturated the
attention of audiences world-wide.
More rhan 400 works have been
written or arranged for Kronos, and i ts
exrensive reperoire ranges from
Shostakovich, Webern, Bartok and lves

Kronos Quartet ( 1 986).

Zadeh, Diamanda Galas, Osvaldo

Ghost Opera ( 1 997), Osvaldo
The Dream's and Prayers of
lsaac the Blind ( 1 997), Howl, U.S.A.
( 1 996), Released 1 985 - 1 99 5 ( 1 99 5 ) ,
Kronos Quartet Performs Philip Glass
( 1 995), Night Praym 0 994), Bob
Ostertag's All the R age ( 1 99 3 ) , A t the
Grave of Richard Wagner ( 1 99 3 ) ,
Morton Feldman's Piano and String
Quartet ( 1 99 3 ), Henryk Mi kolaj
Gorec k i ' s String Quartets No. 7 and 2
0 993), Short Stories ( 1 99 3 ), Pieces of
Africa ( 1 992), Henryk M i kolaj
Goreck i 's A lready lt is Dmk ( 1 99 1 ),
Astar Piazzolla's Five Tango Sensations
( 1 99 1 ), Kevin Volans' Hunting:
Gathering ( 1 99 1 ), W i rold Luroslawsk i ' s
String Quartet ( 1 9 9 1 ) , Black A ngels

Kronos Quartet has emerged as a

which received a Grammy Award for

as far as Zimbabwe, Poland, Mexico,

Tan Dun 's

Gol ijov's

add it ion to working closely with

Namination for Best Chamber Music

modern masters such as Terry R i ley

Performance,

and Henryk Gorecki, Kronos

( 1 989), which received a Grammy

Salome Dances for Peace

commissions new works from today's

Namination for Best Conremporary

most innovative compasers from

Composi t ion,

Different Trains ( 1 989),

BURHAN ÖÇAL
• Burhan Öçal Kırklareli'nde
müzisyen bir ailenin çocugu olarak
dogdu. ilk perküsyon derslerini
babasından aldı. Annesi sayesinde de
vokal dini müzikle tanıştı. Saray ve
halk müziginin yanısıra neo-klasik
Türk müziginden de etkilendi. Erken
yaşlarda cazla tanışan Öçal, davul
çalmaya başladı ve 1 6 yaşında kendi
grubunu kurdu. Sadece kös, darbuka,
kudüm ve bendir gibi vurmalı çalgıları
degil, divan sazı, tanbur ve ud gibi telli
çalgıları da aynı ustalıkla çalmaktadır.
1 977'den beri hem Istanbul'da hem
de Zürih'te yaşayan ve kültürler
arasında köprüler kurmayı amaçlayan
Burhan Öçal, sık sık Türk klasik
müzigiyle batı klasik müzigini, Türk
halk müzigiyle batılı cazı kaynaştıran
çalışmalar yapmaktadır. Buna örnek
olarak, son zamanlarda ünlü piyanist
Maria Joao Pires, kendi alanının en
yetkin ismi sayılan Joe Zawinul, son
yıllarda da klasik gitarcı Eliot Fisk ile
olan çalışmaları gösterilebilir. G eorge
G runtz Concert Jazz Topluluğu'yla
konuk sanatçı olarak çalan Öçal,
kendi kurdugu Istanbul Oryantal
Toplulugu ile Avrupa ve Türkiye'de
düzenli olarak konserler vermektedir.
Sanatçının son zamanlardaki ilginç
projelerinden biri de, Jamaladeen
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Taeuma ile gerçekleştirdiği oryantal funk - hip hop - band çalışmasıdır.
Öçal ayrıca Avusturyalı piyanist Peter
Waters ile ikili olarak da konserler
vermektedir. Burhan Öçal bugüne
kadar ödül alan birçok kayıt
gerçekleştirdi. Istanbul Oryantal
Topluluğu'yla doldurduğu ilk CD olan
Gypsy Rum, 1 995 Alman Plak
Eleştirmenleri Ödülü'nü kazandı ve
Dünya Müziği Listesi'nde dördüncü
sıraya yükseldi. Topluluğun i kinci
CD'si Sultan's Seeret Door 1 997
Şubatı'nda yayınlandı ve yine Alman
Plak Eleştirmenleri Ödülü'nü kazandı.
jardin Ottoman albümü ise 1 996'da
Fransız Prix Choc Ödülü'nü aldı.
Sultan serisinin ikinci kaydı 1 998'de
yayınlandı.
• Born i n Kırklareli , Turkey, Burhan
Öçal grew up i n a musical family.
Through his father he was brought inco
concact with percussion instruments at
an early age, and his morher i ntroduced
him to religious vocal music. He was
also influenced by serai and folk music,
as well as by Turkish neo-classical
music. He was involved w i th jazz at an
early age and when he was sixteen, he
founded his own band in which he
played drums. In addition to playing
Turkish percussion instrumencs such as
darabukka, kös, kudüm and bendir, he
is also a skiJ.Ied player of a large variety
of Turkish string i nstruments such as
divan saz ı , tambur and ud. Since 1 97 7
Burhan Öcal has been living partly in
İstanbul and partly in Zurich. As his
main i ncerest is to build bridges
between culrures, he often combines
Turkish classical m usic with Western
classical music, or Turkish folk music
with jazz. Thus for example, he has
performed with the celebrated pianist
Maria Joao Pires, che famous keyboard
specialist Joe Zawi nul and for the last
few years with the classical guitarist
Eliot Fisk. He has been a guest star of
the George Gruntz Concert Jazz B and.
He appears regularly i n Turkey and
throughout Europe with his İstanbul
Oriental E nsemble. One of his laresc
and most unusual ventures is the
Orientai-Funk-Hip-Hop-Band w i th
the American bass-player Jamaladeen
Tacuma. In addition he has j ust
founded a Duo with the Australian

pianist Peter Waters. Burhan Öçal has
made numerous recordings which have
gained him many awards. His fırst CD

Gypsy Rum with his İstanbul Oriental
Ensemble won the 1 99 5 German
Record Critics' Award and gor

to

No.4

in the World Music Chart. His second
eecord ing

Sultan's Seeret Door which he

recorded with his ensemble came out in
February 1 997 and again won the 1 997
German Record Critics' Award. He
received the Prix Choc i n 1 996 for his
CD Jardin

Ottoman. The second
Sultan series was

eecordi ng i n the

released i n 1 998.

Reich: Üçlü Kuartet

New York'ta doğan Steve Reich,
Cornell Üniversitesi felsefe
bölümünden birincilikte mezun oldu;
daha sonra Juilliard Müzik Okulu'nda
William Bergsma ve Vincent
Persichetti ile eğitim gördü. Mills
Koleji'nde müzik masteri yaptıktan
sonra, Ghana Üniversitesi Afrika
Etütleri Enstitüsü'nde vurma çalgılar,
New York ve Kudüs'te geleneksel
Ibrani dini şarkı formları öğrenimi
gördü. Kurduğu üçlüdeki müzisyen
sayısı kısa zamanda 1 8 ve üstüne
yükseldi ve besteleri dünyanın önde
gelen orkestralarınca yorumlandı.
Çeşitli ödüller alan Steve Reich,
1 999'da Different Trains (Değişik
Trenler) adlı eseriyle En Iyi Çağdaş
Beste dalında Grammy Ödülü'nü aldı .
Reich, 1 999'da bestelediği Üçlü
Kuartet'i (Triple Quartet) şöyle
anlatıyor: "Üçlü Kuartet Kronos
Dörtlüsü'ne ithaf edilmiştir. Üç tane
yaylı çalgılar kuarteti için yazılmıştır.
Kronos veya herhangi bir tek yaylı
çalgılar kuartetinin bu eseri
seslendirebilmesi için önce ikinci ve
üçüncü kuartetin bant kayıtlarını
yapmaları ve birinci kuartetin banda
birlikte çalması gerekir. Parça ayrıca
kayıt okuyucu kullanmadan 1 2
müzikçi tarafından canlı da
yorumlanabilir. Eser, h ızlı-yavaş-hızlı
şeklinde üç bölümden oluşmaktadır
ve armonik olarak minör üçlü üzerine
dört dominant akorla kurulmuştur:
Mi minör, Sol minör, Si bemol minör
ve Do diyez minör'den sonra devreyi
tamamlamak için de tekrar Mi minöre
döner. Her dört dominant akor

üzerine bir dakika kadar süren bir
bölmeden oluşan armonik devre
birinci bölümde iki kez tekrarlanır;
sonuçta bir çeşit varyasyon formuna
ulaşılır. Ritmik olarak, birinci bölümde
ikinci ve üçüncü kuartetler birbirine
bağlı akorları çalar; bu arada birinci
kuartetteki birinci keman ve viyola,
ikinci keman ve viyolonsele karşı
olarak kanon şeklinde daha uzun
melodiler duyurur. Yavaş bölüm, her
1 2 sesin kanon biçimde seslendirdiği
uzun ve ağır bir melodiden oluşur ve
tümüyle daha karmaşık bir kontrpuan
yapısındadır. Üçüncü bölüm özgün
hızlı temponun bir özetidir ve
armonik akor devresini sürdürür ama
parçadaki daha önceki tüm malzemeyi
daha özgürce kullanır.
Üçlü Kuartet, National Endowment
for the Arts, David A. ve Evelyne T.
Lennette, Patricia Unterman ve Tim
Savinar ile Meet the Composer/Arts
Endowment Commissioning
Music/USA'dan temin edilen
finansman; The H elen F. Whitaker
Fund, ve The Catherine Filene
Shouse Vakfı'nın değerli desteğiyle
Kronos Dörtlüsü için sipariş
edilmiştir.
Troilo: Responso

Anibal Carmelo Troilo - ya da
dostları ve hayranlarının verdiği isimle
"Pichuco, el Gordo" (Şişman Adam)tüm zamanların e n büyük
bandoneonisti olarak kabul edilir.
Bandoneon onun sayesinde tangonun
vazgeçilmez çalgısı olmuştur. Troilo
öldüğünde karısı Zita, onun
bandoneonunu Astor Piazzolla'ya
vermiş ama Piazzolla "Bunu, onun
çaldığı gibi, okşarcasına çalmam
gerekecek. Ben hiçbir şeyi okşamam.
Parmakları m makine! i tüfek gibidir . . .
Öfkeyle, şiddet içinde çalarım.
Pichuco gibi değil" diyerek çalgıyı
kullanmak istememiştir.
Buenos Aires'in Almagro semtinde
doğan Troilo, 1 O yaşında bandoneon
dersleri almaya başladı, altı yıl sonra
da okulu terkederek VardaroPugliese Altısı'nın sürekli
bandoneonisti oldu. Daha sonra
çeşitli topluluklarda çaldı ve 1 937'de
kendi grubunu kurdu. 1 6 yıl boyunca
Tibidabo Kabare'de çaldı. Buenos

143

Airesliler'in hayran olduğu Troilo
öldüğünde tüm kent matem
tutmuştu. Buenos Aires'te onun adını
taşıyan Pichuco lokantasının duvarları,
kariyerinin çeşitli dönemlerini
gösteren fotoğraftarla kaplıdır ve bir
piyanist, her gece tango çalar.
Troilo, Responso'yu 1 943'de, tangoları
için sözler yazan dostu ve büyük şair
Homero Manzi'nin anısına
bestelemiştir. Eser ölü için bir duadır
(Responsorio) ve Kateliklerde cenaze
mesi içinde yer almaktadır.
Arjantin'de Treilc'nun l l
Temmuz'daki doğum günü her yıl
"Bandoneon Günü" olarak
kutlanmaktadır.
Treilc'nun Responso adlı bestesini
1 998'de düzenleyen Osvaldo Golijov,
Arjantin'de La Plata'da doğdu.
1 986'da ABD'ye yerleşmeden önce
bir süre Kudüs'te kaldı. George
Crumb ile Pennsylvania
Üniversitesi'nde, Lukas Foss ve
Oliver Knussen ile de Koussevitzky
Yarışması Ödülü'nü aldığı
Tanglewood'ta eğitim gördü.
1 99 1 'den beri College of the Holy
Cross'da ders vermektedir. Golijov,
1 993'de Yiddishbbuk, 1 99S'te de The
Dreams and Prayers of lsaac the Blind
(Kör lzak'ın Duaları ve Düşleri) ile
Kennedy Merkezi Friedheim Ö dülleri
yarışmasında oda müziği dalında iki
kez birincilik aldı. Birçok sipariş alan
Golijov'un eserleri uluslararası üne
sahip yerumcular tarafından sık sık
çalınmaktadır.
Responso'nun bu düzenlemesi Kronos
Dörtlüsü için lowa Üniversitesi,
Haneher Oditoryumu tarafından
sipariş edilmiştir ve Kronos'un
Kronos Caravan adlı kaydında yer
almaktadır.
Ali-Zadeh: Vaha

Frangiz Ali-Zadeh Azerbaycan'da
doğdu. Henüz Kara Karayev'in
öğrencisiyken hem yorumcu, hem de
besteci olarak dikkat çekti. Yaratıcılığı
ve kendine özgü tarzıyla ün kazandı.
Bestelerinde, Ikinci Viyana Okulu dahil
Avrupa çağdaş klasik müziğinin yanı
sıra, Azerbaycan geleneksel müziği
Mugarn'ın (Makam) da etkileri
görülmektedir. Piyanist olarak
uluslararası festivallerde, doğulu

dinleyicilere de tanıttığı, Crumb,
Messiaen ve Schönberg'in eserlerinin
de yer aldığı programlar sunmaktadır.
20. Yüzyıl Avrupa ve Amerikalı, Rus
avant-garde (öncü), Azerbaycan ve
Ermeni bestecilerin eserlerinin usta
bir yorumcusu olarak da ün yapmıştır.
Ali-Zadeh eseri hakkında şunları
söylüyor: "Vaha, yaşamın
karmaşasından yorulan herkesin
düşlediği sakin bir sığınaktır. Sükunet,
güzellik ve bereketin hüküm sürdüğü
bir yerdir. Sonsuz çölde, aşırı sıcaktan
bunalan gezginler özellikle vahaların
özlemini duyar. En çok da suyu,
temiz, soğuk, billur gibi suyu düşler;
kaynak ve çeşmeler, damlalar ve
şelalelere dönüşmüş suyu hayal
ederler. Su kulaklarında fısıldar;
bedenlerini ve ruhlarını temizleyerek
başlarından aşağı akar, ferahlık ve
mutluluk verir. Gezginler gölge veren
ağaçları ve kıpkırmızı gülleri, güzel
kadınların sunacağı leziz yiyecekleri
düşlerler. Aşk gazellerinin duygulu
sesini duymayı hayal ederler. Ama bu
kutsanmış toprağa, bu El Dcrade'ya
ulaşmak o kadar da kolay değildir.
Sınamalar gezginleri bekler: Heyecan
ve tehlikelerle dolu bir yol vardır
önlerinde".
Vaha, "Ipek Yolu" adlı dizinin
müziklerinden birisidir. Ud ve
orkestra için yazılmış olan Serap adlı
parça ilk kez 1 998'de Hollanda'da
Nieuw Ensemble Amsterdam
tarafından yorumlanmıştır. Solo
viyolonsel için olan Aşk Havas1'nı ise
Ivan Monigetti 1 998 Kasımı'nda
Taliinn'de ilk kez seslendirmiştir.
Vurma Çalg1lar ve Orkestra için
Konçerto da Ağustos 1 999'da
Collegium Novum Zürih eşliğinde
Evelyn Glennie tarafından Lucerne
Festivali'nde ilk kez çalınmıştır.
Vaha (Oasis) Alta Tingle ve The
National Endowment for the Arts
tarafından Kronos Dörtlüsü için
sipariş edilmiştir.
Burmcın: Aaj Ki Raat

(Bu G ece o Gecedir)
Hint müziğinin en etkili ve çok yönlü
müzikçilerinden biri olan (Pancham
lakabıyla ve bazen da R.D. Burman
olarak anılan) Rahul Dev Burman,
1 960'1arın ve 1 970'1erin Hint

müziğine yepyeni bir anlam
kazandırmıştır. Kendine özgü şarkı
söyleme stili, sarod ve armonikayı
büyük ustalıkla çalışı, vurma
çalgılardaki yetenekleriyle caz, füzyon
ve klasik Hint müziğini içeren yeni bir
tür yaratmış; Hint film müziğinde
uzun zamandır unutulmuş olan
melodi geleneğini yeniden
canlandırmıştır.
Ünlü film müzikleri bestecisi S.D.
Burman'ın oğlu olan Rahul Dev
Burman, üstün yetenekli bir çocuktu
ve daha dokuz yaşında Funtoosh
filmindeki Ai meri topi palat ke aa adlı
parçayı besteledi. Çekingen bir yapıya
sahip olan Burman, tüm kariyeri
boyunca medyadan uzak durdu ama
müziği onun yerine konuştu; 400'den
fazla filmin müziğini besteledi.
Çağdaşları arasında en iyisi olarak
kabul edildi ve stili, birçok hayranı
olan bir kültürün simgesi oldu.
Elektrikli orgu Hindistan'da ilk
tanıtan müzikçi olan Burman,
yenilikçi tutumu ve yeni biçemleri
birleştirmesi sayesinde büyük
başarıya ulaştı.
Bombay'de kalp krizinden ölen
Burman, tüm yeteneği ve
üretkenliğine karşın çok az ödül
kazandı.
On altı kez "Filmfare Ödülü" için
aday gönderilmesine karşın ödülü
ancak üç kez aldı; Müzik Ulusal
Ödülü'nü iki kez kıl payı kaçırdı.
Bugün ise Filmfare tarafından adına
konan R.D. Burman Ödülü, film
yönetmenlerine, şarkı sözü
yazariarına ve şarkıcılara
verilmektedir.
Burman'ın eşi tanınmış şarkıcı
Asha Bhosle tarafından
doldurulan kayıttan alınan ve
Osvaldo Golijov'un (özgeçmişi
için lütfen Responso adlı parçaya
bakınız) 1 998'de Kronos Dörtlüsü
için yaptığı Aaj Ki Root'ın bu
düzenlemesi, Estates of Hans &
Marian Ury tarafından sipariş
edilmiştir. Eser ayrıca dörtlünün
Kronos Caravan adlı CD'sinde de yer
almaktadır.
Vrebalov: Sınırsız Pannonia

Aleksandra Vrebalov 1 970'de
Yugoslavya'da Nevi Sad'ta doğdu.
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Bestecilik öğrenimini Novi Sad
Universitesi'inde ( 1 987 -92), Belgrad
Üniversitesi'nde ( 1 993-94) ve San
Francisco Konservatuvarı'nda ( 1 99596) yaptı. Besteleri Avrupa, Rusya ve
ABD'de yorumlandı. Vrebalov
1 996'da San Francisco
Konservatuvarı'nda Highsmith Beste
Ödülü'nü kazandı. Bir orkestra
eseriyle de "Viyana Çağdaş Ustalar
Kaydı" Ödülü'nü aldı.
Aleksandra Vrebalov'un
Pannonia'sının başlığı geçmişte ve
günümüzde sınırların değişebilirliğini
anımsatmaktadır. Toprakları Kutsal
Roma Imparatorluğu, Osmanlılar,
Habsburg'lar ve Sovyetler'in yönetimi
altına girmeden önce Pannonia, bir
zamanlar Roma Imparatorluğu'nun bir
eyaletiydi. Bu bölge 2 1 . yüzyılın
eşiğinde ise Avusturya, Hırvatistan,
Slovenya ve Macaristan ile
çevrelenmiştir. Vrebalov'un
anlattığına göre "Pannonia, Akdeniz'i
Kuzeydoğu Avrupa ile Doğu'ya
bağlayan birçok yolun kesiştiği geniş
ve açık bir arazidir. Gözün görebildiği
ne bir dağ, ne de tepe vardır.
Kendine özgü, hudutları olmayan bir
yerdir . . . ". Pannonia, yazılı tarih
öncesinden beri kültürlerin ve
insanların bir araya geldiği gerçek ve
sembolik bir yer olmuştur. Smırsız
Pannonia (Pannonia Boundless)
bestecisinin renkli kültürünün gücünü
gösterdiği gibi, Vrebalov'un dediği
gibi, Pannonia çingenelerinin
tavernalarından taşan melodilerin
damgasını da taşır.
Aleksandra Vrebalov, Smırsız Pannonia
adlı eseri için şöyle diyor: "Özgürlük
için çırpınıyorsan, kalmak yerine
gitmek zorundaysan, düşlerini ve
korkularını yaşıyorsan, ruhunun
olduğu yer evinse, herşeyin geçici
olduğunu bildiğin halde sevmeye
cesaret ediyorsan, işte o zaman
anlarsın. Önemli olan yolculuk
yapmaktır; amaçsız, plansız,
dinlenmeden . . . ".
B işaretli Bölüm:
lşıklı gözlerin.
Hünerli sözlerin ve
Söylediitin büyülü şarkı
Aklımı çeliyor,
C işaretli Bölüm:
Hey, Maraş, Maraş
Kapoşvaroş neresi,

Zegedin neresi.
O rada hiçbir şey yok,
kontrbas çalan
Ihtiyar Pişta'dan gayri.
F işaretli Bölüm:
Bütün dünyayı delaşıyorum
tek başına, bir kimsesiz gibi.
Yalnızım,
Dünyayı görmek için beni terkeden
Babamı hiç görmedim.
Öylesine mutsuzum ki.

Smırsız Pannonia (Pannonia Boundless)
lowa Üniversitesi Haneher
Oditoryumu tarafından Kronos
Dörtlüsü için sipariş edilmiştir ve
dörtlünün Kronos Caravan CD'sinde
yer almaktadır.
Öçal: Ritim lerin Dansı

Türk müziğinin birçok formunda
kendini kanıtlamış bir müzisyen olan
Burhan Öçal, özellikle çok kültürlülüğe
açık müzisyen kimliğiyle dikkat çeker.
Kıtalar ve kültürler arasında başlı
başına bir köprü olan Anadolu
coğrafyasının bu özelliğinin, nitelik ve
nicelik olarak en fazla cisimleştiği
bölgesinde, Trakya'da doğmuş ve
büyümüştür. Türk müziğini ailesinden
öğrenir. Vurma çalgılardaki yeteneğiyle
gittikçe mükemmeliyeti yakalarken,
başka kültürlere ait müziklere duyduğu
ilgi sonucu ülkesine sığamaz olur ve
1 977'den itibaren bütün Avrupa'da
konserler vermeye başlar. Aslında
Öçal'ın "ülkesine sığamaz oluşu",
bütün cömertliğiyle değişik kültürleri
insanına sunan Anadolu'nun "çok
kültürlü yapısının" lezzetli bir
meyvesidir. Anadolu, bünyesinden
çıkardığı müzisyenleri bir yanda diğer
cazip "meyvelere" meylendirirken,
diğer yanda kendi meyvesinin lezzetine
bağımlı kıldığından, vazgeçilmezdir . . .
Onların başka müziklerle flörtlerine de
darılmaz; müzikte karşılıklı etkileşimin
önemini bildiğinden, aksine bu hoşnut
eder onu. Çünkü zaten kendisi de bir
"etkileşimler bütünüdür" ve bu da en
büyük kozudur.
Burhan Öçal da, Arto Tunçboyacıyan,
Okay Temiz ve Kudsi Erguner gibi,
kendisini var eden coğrafyaya olan
borcunu fazlasıyla ödeyen "Anadolulu
müzisyenler"den biridir. Groove alla
Turca albümünde ünlü Amerikalı bas
gitarcı Jamaladeen Tacuma'yla funk ve
hip-hop sınırlarını Ortadoğu'ya doğru

çekerken, kendi kurduğu Istanbul
Oryantal Topluluğu'yla doldurduğu
Sultan's Seeret Door ve Gypsy Rum
albümlerinde Türk müziği ve oyun
havalarının klasiklerini seslendirir ve
Alman Plak Eleştirmenleri'nin "Dünya
Müziği" dalında verdiği ödülün iki kez
sahibi olur. Jardin Ottoman (Osmanlı
Bahçesi) albümü, Le Monde de la
Musique'in Choc bölümünde
değerlendirilir. Bunların yanısıra
Burhan Öçal tam bir performans
sanatçısıdır; bir yanda klasik gitar
ustası Eliot Fisk'e Bach'ın eserlerinde
eşlik ederken, diğer yanda Seamus
Blake Dörtlüsü'yle caz yapar; bir
yanda Avusturyalı piyanist Peter
Waters'la çalarken, diğer yanda ise
etnik - füzyon müziğin yeni dünyadaki
en önemli isimlerinden biri olan Joe
Zawinul'un ilgisinden kurtulamaz.
Vurma çalgılar konusundaki
hünerleriyle ne zaman hocalığa
başlayacağı şeklindeki sorulara, net bir
şekilde "Bütün enerjim bitineeye
kadar konser vereceğim, ders vermeyi
daha sonra düşünürüz!" yanıtını verir.
Kronos Dörtlüsü'nün Burhan Öçal'a
sipariş ettiği, özellikle de değişik
formdaki ritimlerin aynı potada
başarıyla eritildiği Ritim/erin Dansı
(Dance of Rhythms), Burhan Öçal'ın
"Anadolulu müzisyen" kimliğini en iyi
yansıtan çalışmalarından biridir.
Engin Aydeniz
Kronos Dörtlüsü için:
For the Kronos Quartet:

janet Cowperthwaite, Idari yönetmen
Managing d i rector

Laird Rodet. Yardımcı yönetmen
Assoc iate d i rector

Sidney Chen, Kayıt proje koordinatörü
Recording projeCt coordinator

Ave Maria Hackett, Turne koordinatörü
Tour and schcd u l e coord inator

Les/ie Dean Mainer, Ofis müdürü
Office manager

Larry Neff, Teknik yönetmen
Technical d i reCtor

Sandra Schaaf, Iş yönetmeni
Business manager

Kronos Dörtlüsü Nonesuch Records için
kayıt etmektedir.
The Kronos Quartet records exclusively for
Nonesuch Records.

P.O.Box 225340
San Francisco, CA 94 1 22-5340 U.S.A.
Tel: (00 1 ) 4 1 5 73 1 3 5 3 3
Fax: (00 1 ) 4 1 5 664 7590
www . kronosquartet.org
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J U LIAN LLOYD WE B B E R,
REBECCA WOO LCOCK,

� IŞiklar holding a.ş.

viyo lonsel cello
piyano piano

JULIAN LLOYD WEBBER

Katkt!arı için IŞIKLA 1? HOLDING A.Ş.ye tqekkiir ederiz.
We would /ike to !ha nk IŞIKLA I? HOLDING A.Ş. for sponsoring this performance.

• 1 95 1 'de dogan Julian Lloyd
Webber, klasik müzik dünyasına yeni
r---�----4
viyolonsel tutkunları kazandıran,
nesiinin en yaratıcı müzisyenlerinden
biridir. Ingiliz klasik müziginin yanısıra
Alman barok müziginden modern
pop müziğe kadar uzanan geniş bir
yelpazede konserler veren Webber,
geçen zaman içersinde aralarında
Frank Bridge'nin Oration (Concerto
Elegiaco), Britten'ın Suit No.3,
Holst'un lnvocation ve Gavin Bryars'ın
yeni konçertosu Farewell to
Philosophy'nin de içinde bulunduğu
SO'nin üzerindeki eserin ilk kaydını
gerçekleştirdi.
Julian Lloyd Webber'ın standart
repertuvardan yaptığı kayıtlar da
büyük beğeni topladı. Yehudi
Menuhin yönetimindeki Kraliyet
Filarmoni Orkestrası'yla yaptığı ve
Claude Debussy ( 1 862- 1 9 18)
Viyolonsel Sonatı Cel lo Sonata
birçok ödül alan Elgar Konçertosu'nun
Prologue. Lent. Sostenuto e mo/to risoluto
kaydı, BBC Music Magazine
Sertfnade. Modi!rement anime
tarafından eserin bugüne kadar
Fina/e. A nime
gerçekleştirilen en iyi kaydı olarak
johannes Brahms ( 1 833 - 1897)
seçildi. Bunun yanısıra Çek Filarmoni
Viyolonsel Sonatı No. l , Mi Minör Op.38 Cello Sonata No. ! i n E Minor, Op. 3 8
Orkestrası'yla (Neumann) Dvorak
A llegro non tro/J/JO
Konçertosu ve Londra Senfoni
A 1/egretto qua.ri Menuetto
Orkestrası'yla (Şostakoviç)
A ltegra
Çaykovski'nin Rococo Varyasyonlan'nı
kaydetti. Webber, çok bilinen eserler
Ara lncermission
ile ender çalınan eserleri yaptığı
james MacMillan ( 1 95 9-)
kayıtlarda sık sık biraya getirdi:
Kiss on Wood
Bunların başlıcaları; Yan Pascal
Edvard Grieg ( 1 843 - 1 907)
Tortelier yönetimindeki Ingiliz Oda
Viyolonsel Sonatı, La Minör Op.36 Cello Sonata in A Minor, Op.36
Orkestrası'yla Saint-Saens ve
A ltegro agitato
Honegger'in viyolonsel konçertoları
A ndante mo/to tranquillo
ile lndy'nin Ued'ini; ayrıca Çaykovski
• A 1/egro-A 1/egro mo/to e mareato
Rococo Varyasyonlari ve Miaskovsky
Konçertosu dur. Sanatçının Jacqueline
1 9.30 Hagia Ei ren i Museum, 7 . 30 pm
du Pre'ye adadığı ve Jackie's Song'u da
içeren iki CD'Iik Favori Viyonsel
Konçertolar1 kaydı, 1 999 Ocak ayında
Bu konser "Brilain-Turkey 2000" etkinlikleri kapsammda gerçeklqtirilmipir.
This concert has been realised within thefi"amework of "Britain-Turkey 2000".
yayınlandı.
Lloyd Weber, konser programlarında
bugüne kadar aralarında Berlin
Filarmoni (Lorin Maazel), Çek
Filarmoni (Vaclav Neumann), Kraliyet
Filarmoni (Sir Yehudi Menuhin),
Londra Filarmoni (Sir Georg Solti) ve
lsveç Radyo Orkestrası'nın (Esa•

•

•

•

•

•

•

•

'
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Pekka Salonen) yanısıra, Murray
Perahia ve Sir Clifford Curzon gibi
ünlü müzisyenlerle aynı salıneyi
paylaştı. Viyana Konzerthaus,
Washington Kennedy Merkezi,
Salzburg Mozarteum, Sydney Operası
ve Amsterdam Concertgebouw'da
birçok kez konser verdi.
Julian Lloyd Webber'in Haziran
1 997'da yayınlanan Neville Marriner
yönetiminde Academy of St.Martin
in-the-Fields'le kaydettiği Walton'ın
Viyolonsel Konçertosu ve Britten'ın
Viyolonse/ Senfontsi eleştirmenlerin
büyük beğenisini topladı ve
Gramophone'dan Edward
Greenfıeld'in "bütün rakiplerinin çok
ötesinde" şeklindeki övgüsünü
kazandı. Piyanist Bengt Forsberg'la
kaydettiği Grieg ve Delius'un tüm
viyolonsel ve piyano ikililerini içeren
kayıt Ocak 1 998'de yayınlandı. I kisi
de kendisi için yazılmış olan Michael
Nyman'ın Viyolonsel ve Saksofon için
Ikili Konçertosu'nu BBÇ
Televizyonu'nda; Gavin Bryars'ın
Viyolonsel Konçertosu'nu ise
Tokyo'daki Suntory Salonu'nda
seslendirdi. Son olarak James
HacMillan ve Philip Glass da Webber
için beste yaptılar. Sanatçı ayrıca
James Mudd yönetiminde Kraliyet
Filarmoni Orkestrası'yla beğenilen
viyolonsel eserlerini içeren Ce/lo
Moods isimli bir albüm çıkardı.

Magazi ne as the fınest version of the

James MacMillan and Philip Glass. His

work. Further "Philips Classics"

new eecording Ce/lo Moods, a calleetion

recordings include the Dvorak Concerto

of favourires and rarities wir h the Royal

with the Czech Philharmonic under

Philharmonic ürehescra u nder James

Vaclav Neumann and Tchaikovsky"s

Judd were also released.

Rococo Variations with the London
Symphony ürehescra under Max i m

REBECCA WOOLCOCK

Shostakovich. Lloyd Webber has

For example, the Saint-Sae'ns Concerto,
(with the E nglish Chamber Ürehescra
under Yan Pascal Tortelier), is coupled
with the Honegger Concerto and d'Indy"s

Lied; the Tchaikovsky Rococo Variations
is paired with the Miaskovsky Concerto.
A rwo CD set Favourite Ce/lo Concertos which also includes jackie s Song, J ulian
'

Lloyd Webber's personal rribute

to

Jacqueline du Pre - was released i n
January 1 999 o n Philips.
I n the concert hall Mr. Lloyd Webber
has collaborated with many lead i ng
orchesrras and m usicians i ncluding the
Berli n Philharmonic under Lorin
Maazel, the Czech Philharmonic under
Vaclav Neumann , the Royal
Philharmonic under Sir Yehudi
Menuhin, the London Philharmonic
under Sir Georg Sol ri, and the Swedish
Radio u nder Esa-Pekka Salonen, and
the pianisrs Murray Perahia and Sir
Clifford Curzon. He has given
performances at the Vienna
Konzerthaus, the Kennedy Center in
Washington OC, the Salzburg

• Born i n 1 95 l , J ul ian Lloyd Webber

Mozarceum, the Sydney Opera House

is widely regarded as one of the most

and the Amsrerdam Concercgebouw.

creative musicians of his generatian

J ul ian Lloyd Webber's new recording

and is credited with turning many new

of the Walton Concerto and Britten"s
Ce/lo Symphony with the Academy of St

l isreners on to the beaury of the cello.
He is known for showcasing British

Martin-in-the-Fields under Sir Neville

classical m usic, although his

Marriner was released in July 1 997

performance credits range from

"rave" reviews. The Bri tten eecording

German baroque to modern pop music.

was deseribed by Edward Greenfıeld i n

He has given more than fıfry works

Gramophone a s "beyond a n y riva! . " A

to

rheir fırst recordings i ncluding Frank

new Philips Classics release, the

Bridge's Oratio (Concerto Elagiaco) ,

complere works for cello and piano by

B ritten's Suite No. 3 , Holsr's lnvocation

Grieg and Delius with pianist Bengt

and the new Concerto by Gavin Bryars

Forsberg, was released in January 1 998.

- Farewell Philosophy.

Recent concert performances include
rwo works wrirren for J ulian Lloyd

J ulian Lloyd Webber's i n cerpretations

winning eecordi ng of the Elgar Concerto

Webber - Michael Nyman"s Double
Conı·erto for Ce/lo and Saxophone on BBC
Television and Gavin Bryars" Concerto in

with Sir Yehudi Menuhin and the

Suntory Hall, Tokyo. Two further

of the standard repertoire have also
won great critica! acclaim . His award

1 97 1 'de Guildford'da doğan
Rebecca Woolcock, St Paul Kız
Okulu'nda burslu okudu. Judith
Burton'la piyano çalıştı ve Pro Corda
Müzik Kursu'nda oda müziği eğitimi
aldı. 1 988'de Yılın Genç Piyanisti
Ödülü'nü alan Woolcock ayrıca BBC
Yılın Genç Müzisyeni Yarışması'nda
yarı fınale kadar yükseldi. 1 990'da
kazandığı bir bursla Renna Kellaway
ile çalışacağı Kraliyet Kuzey Müzik
Koleji'ne girdi. Kolejdeki dört yıllık
eğitimi boyunca aralarında Peter
Donohoe Piyano Ödülü ve Max
Bemrose Bursary'nin de bulunduğu
birçok ödül ve burs kazandı.
Countess of Munster Musical Trust,
the Craxton Memorial Trust ve
South East Music Schemes'in
desteğinde özel olarak Arnaldo
Cohen ile çalışmak üzere Londra'ya
geri döndü. 1 996'da Malcolm
Martineau ile Kraliyet Müzik
Okulu'nda ileri seviyedeki
çalışmalarını sürdürdü ve 1 998'de en
yüksek dereceyle mezun oldu.
Aralarında Flora Nielsen, Elena
Gerhardt, Scott Huxley, Harold
Samuel ve Cantelo'nun da bulunduğu
birçok ödül kazandı. 1 997'de I ngilizce
Konuşanlar Birliği'nden kazandığı
bursla Prussia Cove'da Frene
Rados'un verdiği Uluslararası
Müzisyenler Seminerine katıldı.
•

frequently chosen to couple well
known works with comparative rarities.

Royal Philharmonic Ürehescra was

works are currently being written for

recencly chosen by BBC Music

J ul ian Lloyd Webber by the compasers
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BBC Radyo 3 Genç Sanatçılar
Forum'u kapsamında viyolonselci
Nicola Baxter ( 1 995) ve klarnetçi
Elaine Cocks ( 1 997) ile Ulusal Portre
Galerisi'nde verdigi resitaller
kaydedildi. 1 997 Ocak ayında Elaine
Cocks ile birlikte South Bank'da Park
Lane Genç Sanatçılar Yeni Yıl
Konserleri Serisi'ne seçildi. 1 995 ISM
Yılın Eşlikçisi Ödülleri'nde finalist olan
sanatçı, 1 993 Ulusal Mozart
Yarışması'nda Birincilik aldı ve Derby
Kenti Konçerto Ödülü'nü kazandı.
1 995'den başlayarak Yehudi
Menuhin'in "Live Music Now!"
programına katıldı. Son zamanlarda
Surrey Filarmoni, London
Concertante, St Martin-in-the-Fields
ile konçertolar seslendirdi; Steinway,
Goldsmith, Barbican Merkezi'nde ve
başka müzik kulüplerinde resitaller
verdi. Rebecca Woolcock ayrıca
Pascal Roge, Peter Frankl ve Grahm
Johnson gibi önemli müzisyenlerin
master sınıfiarına katıldı.

Samuel Prize and che Cantelo Award .
In 1 997 she was awarded a scholarship
by the English Speaki ng Union ro
artenel the 1 997 1 nternarional
Musicians Sem i nar at Prussia Cove,
wirh Ferenc Rados.
W ith eellist Nicola Baxrer ( 1 99 5 ) and
clarinerisr Elaine Cocks ( 1 997),
Rebecca was awarded recitals at the
National Porrrair Gallery as part of the
BBC Radio 3 Young Anisrs Forum,
which were recorded live for broadcast.
In January 1 997 she was seleered with
Elaine Cocks for the Park Lane Group
Young Arrists New Year series at the
Sourh Bank. She was fi nalist in the
1 995 ISM Accompanist of the Year
Award, won fırst Prize in the 1 993
National Mozart Competition and alsa
che Ci ey of Derby Concerro Award.
Since 1 995 she has parricipated i n
Yehudi Menuhi n's "Live Music Now ! "
Scheme. H e r recem concerto
performances include engagemencs
w ith the Survey Philharmonic and
London Concerrante, St Marrin-in-the

• Rebecca Woolcock was born in

Fields and she has given recirals at

Guildford in 1 97 1 and anended St

Srei nway Hall, Goldsmiths Hall, the

Paul's Girls' School where she was a

Barbican in London and at music clubs

music scholar. During that time she

and socieries. Rebecca Woolcock has

swdied piano with J udith Burron and

alsa taken part in masterdasses with

chamber music ar Pro Corda Music

disringu ished musicians inciueling

Course. In 1 988 she won the Young

Pascal Roge, Peter Frank! and Graham

Pianisr of che Year Award and was a

Johnson.

serni-finalist in the BBC Young
Musician of the Year Comperirion. In
1 990 she won a scholarship ro enter
che Royal Norrhern College of Music
where she srudied wirh Renna
Kellaway. During her four years ar the
college, she won many prizes and
scholarships, inciuel ing the Peter
Donohoe Piano Prize and the Sir Max
Bemrose Bursary. She returneel
London

ro

ro

study privarely widı

Arnaldo Cohen, generously supporred
by che Coumess of Munter Musical
Trust, che Craxron Menıorial Trust
and South East Music Schemes. I n
1 996 s h e began posrgraduare swd ies
wirh Malcolnı Marri neau ar che Royal
Acaclemy of Music, graduar i ng in
1 998 wirh the DipRAM, che
Academy's highesr arrainment for
performance. She won many prizes
inciueling che Flora Nielsen anel Elena
Gerharele Prizes for voice and piano,
the Scort H uxley Prize, the Harold

Debussy: Sonat

Viyolonse/ Sanatı, Claude Debussy'nin
son bestelerinden ve bu çalgı için
yayın lanan tek eseridir. Bestecinin;
bölümlerinin uyumlulugunu ve klasik
form yapısını sevdigini söyledigi sonat,
1 9 1 5 yılı yaz tatilinde Dieppe'de
yazılmış ve diger sonatları gibi eşi
Emma'ya ithaf edilmiştir.
2/4'1ük ölçüdeki ilk bölüm (Prologue),
agır (Lent) tempoda ve soylu bir
biçimde başlar. Viyolonsel, bazıları
bir-iki mezür süren ve daima
yenilenen temaları konuşur gibi
duyurur. Bu hüzünlü temalar
bestecinin Le Tombeau des
Naiades ve Arabesk No.2 gibi
eserlerine çagrışımları da yaratır.
Prologue başladıgı gibi soylu biçimde
biter.
2. Bölüm, 4/4'1ük ölçüde ve orta
hızdaki (Moderement anime)

Serenade, hüzünlü hatta trajik bir
atmosferdedir. Viyolonsel Serenat'ta,
gitar (pizzicato), flüt (flautendo) hatta
tamburin efektleriyle, "portando"
(kaymalar) ve "sul ponticello" (eşik
yanında) nüanslarıyla, ironik (alaycı)
geçişlerle oldukça duygulu bir
anlatıma yönelerek, eski Fransız
komedilerinin eglenceli tipi
Pierrot'nun mandelini eşliginde aya
bir aşk serenadı söylemesini
simgeler.
Son bölüm 4/4'1ük ölçüde ve canlı
(Anime) tempodaki bir lspanyol
gitarı havasıyla giren Finale'de ise,
bu kez eski tiyatronun tutkulu
figürü Arlequin canlandırılır.
Debussy bu bölüme de müzik terimi
olarak karşılıgı terminolojide
bulunmayan "Leger et nerveux"
(hafif ve sinirli) başlıgını yazmıştır.
(Süre 1 2')
B rahms: Sonat No. l

Brahms iki tane viyolonsel sonatı
yazmıştır. Birincisi 1 865'de, digeri ise
-2 1 yıl sonra- 1 886'da tamamlanan
eserlerden i kincisinde dramatik ve
rapsodik bir anlatımı öngörmüştür. lık
sonat ise en ince noktasına kadar iyi
planlanmış ve melodi k yapı
bakımından daha zengindir. Brahms,
her üç bölümü de minör tonda olan
/ . Sonat'ı bestelemeye, genellikle
koro müzigiyle ilgilendigi yıllarda,
1 862'de başlamıştır. Daha çok
melodik bir havası olan eserin birinci
bölümü daha geniş tutulmuş, aradaki
intermezzo benzeri menuetto ile
üçüncü bölüme sakin bir geçiş
yaratılmıştır.
4/4'1ük ölçüde ve Mi minör tondaki
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insanların haçın tahtasını öpmeye
davet edilmelerinden önce
söylenmektedir. Müzik ve başlığın
temelinin dinsel olmasına karşın, aynı
zamanda bu müziğin yorumunu
gerçekleştiren tahtadan yapılma
çalgılara bir sevgi gösterisi olarak
kabul edilebilir. (Süre 9')
Grieg: Sanat

1 . Bölüm'de (AIIegro non troppo),
sakin ve güçlü ilk tema etkili şekilde
viyolonsel tarafından duyurulur. Buna
piyano gittikçe kuvvetlenen şekilde
katılır. I kinci tema daha canlı ve daha
isteklidir.
3/4'1ük ölçüdeki 2. Bölüm, menuetto
benzeri canlı (AIIegretto quasi
Menuetto) tempoda, ritmik vurgulu
gelişir. Bölümün La minör tonda
beliren teması, trio bölmesinde Fa
diyez minörde tekrar duyulur.
Yine Mi minör tona dönen 4/4'1ük
ölçüdeki hızlı (AIIegro) fınal,
kontrpuan bakımından çok ustaca
düzenlenmiştir. Bach'ın Füg Sonati adlı
eserinin 1 6. ve 1 7. füglerine benzeyen
bir füg bütün bölüme egemen bir
şekilde, lirik yan ternalara da ancak
geçişler şeklinde yer vererek gelişir;
parlak biçimde Coda'ya ulaşarak
sonatı sona erdirir. (Süre 25')
MacMillan: Kiss on Wood

Kısa, durgun ve huzur verici bir parça
olan Kiss on Wood (Tahtayı Öpüş),
aslında keman ve piyano için 1 993'de
bestelenmiş; Julian Lloyd Webber'in
isteği üzerine, 1 994'deki ilk
yorumundan sonra besteci tarafından
viyolonsel-piyano için düzenlenmiştir.
Dokuz dakika kadar süren parçayı
bestecisi şöyle tanımlıyor: "Ecce
/ignum crucis in quo sa/us mundi
pependit Venite adoremus" (Dünyanın
kurtarıcısının asılı olduğu haçın
tahtasına bakın: Gelin, tapalım ona)
diye başlayan Kutsal Cuma Ayeti
üzerine süslemeli ve fazla uzatılmış
bir parafraz şeklinde yazılmıştır. Bu
ayet haçın üstü yavaşça açılırken ve

Grieg, Bergen Halk Kitaplığı'ndaki
elyazmasına göre, 7 N isan 1 883'de
tamamladığı bu sonatı üç yaş büyük
ağabeyi viyolonselist John Grieg
( 1 840- 1 90 1 ) için yazmış ve ona ithaf
etmiştir. Besteci o yıllarda Bergen
Senfon i Orkestrası'nı ( 1 880-82)
yönetiyor, ağabeyi ile oda müziği
konserlerine katılıyor, Norveç'te
turnelere çıkıyordu. Böylece
viyolonselin olanaklarını daha iyi
tanıdığı için, teknik olarak tüm
"register"lerin kullanıldığı bir sonat
yazmak onun için daha kolay oldu. O
günlerde şu satırları yazmıştı: "Bach
ve Beethoven gibi sanatçılar
yüceliklerde kiliseler, tapınaklar inşa
eder. Benim amacım ise insanların
içinde mutlu ve sürekli
yaşayabilecekleri evler kurmaktır".
Bu viyolonsel sonatını altı ay içinde
bitiren Grieg, 1 882'de şunları
söylemekten de kaçınmamış: "Her
geçen gün bestelemekten vazgeçmek
istiyorum; çünkü her an kendimden
daha az memnun kalıyorum". Grieg
bu arada Peters yayınevi tarafından
ısmarlanan, ancak hiçbir zaman
tamamlamayacağı 2. Piyano Konçertosu
üzerinde de çalışıyordu. Ama o arada
bu sonatı bitirdi ve eser ilk kez
22 Ekim 1 883'de Alman besteci ve
viyolonselist Friedrich Grützmacher
( 1 832- 1 903) tarafından Grieg'in
eşliğinde Dresden'de seslendirildi,
sonra çok tanındı ve sevildi . . .
4/4'1ük ölçüde ve La minör tondaki 1 .
Bölüm, çabuk ve heyecanlı (AIIegro
agitato) tempoda başlar. Çabucak
birçok ezgi, kıyıya vuran dalgalar ve
kuzeyin uğuldayan rüzgarları gibi
duyulur. Viyolonsel sessiz ve sakin,
sinirli eşlikte ana temayı duyurur;
piyano ise bir fırtına gibidir. Onun
ateşi de viyolonsele ulaşır. Tüm
bunlar kısa bir süre içinde olur biter.
Bir anki susuşu Do majör tonda üç

barışçı akor izler ve ikinci temaya
geçilir: Viyolonselin şarkısı Grieg'e
özgü zengin armoniler üzerinde
duyurulur. Iki çalgının duygulu
diyalogundan sonra Coda'da ilk tema
yine belirir. Viyolonselin kadansının
ikinci yarısı da piyanonun eşliğinde
gerçekleşir.
2. Bölüm yine 4/4'1ük ölçüde, Fa
Majör tonda, ağırca ve çok sakin
(Andante molto tranquillo) tempoda
başlar. Buradaki soylu ezgi, bestecinin
Sigurd Jorsalfar'ından marşı anımsatır.
Piyano güçlü arpejlerle ön plana
geçer. Daha heyecanlı bir hava
kazanan orta bölmede ise ana
temanın triyole fıgürü temeli
oluşturur. Rahmaninofu anımsatan
zevkli ve duygulu bir Coda ile bölüm
sona erer.
3. Bölüm 2/4'1ük ölçüde, La minör
tonda, önce neşeli (AIIegro)
tempoda, biraz gizemli bir viyolonsel
cümlesiyle başlar. Ağır bölümden
fınale geçiş gibi yansıyan bu motif
sonraki canlı dansı müjdeler gibidir.
Final tümüyle sıçrayarak yapılan bir
halk dansı havasındadır. Virtüöz bir
girişten sonra her iki çalgının duygulu
cümlelerini ikinci tema izler; bu da ilk
temanın yarı hızda çalınmasından
oluşur, ama çok değişik bir tınıyla
gerçekleşir. Cesur ve patlayıcı
şekildeki viyolonsel
"pizzicato"sundan sonra asıl fınal
başlar; çok hareketli ve aksanlı
(AIIegro molto e marcato) tempoda
fırtına gibi gelişir. Başlangıçtaki geçiş
motifı yeni bir armoni ile işlendikten
sonra yeniden serim izler ve parlak
Coda'dan sonra, gizemli tema zafer
dolu fınale ulaştırır. (Süre 28')
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G EWAN DHAUS L E i PZ i G BAC H ORKESTRASI
THE BACH ORCHESTRA OF THE GEWANDHAUS LEIPZIG
SHLOMO MI NTZ, keman

SHLOMO MINTZ

violin

MAXIM VENGEROV, keman, violin
Konsertmayster: CHRISTIAN FUN KE,

leader

johann Sebastian Bach ( 1 685-1 750)

3 Keman için Konçerto, Re Majör Concerro for 3 Violins i n D Major (BWV 1 064)
•

A llegra

•

Adagio

•

A llegra

Solistler Soloisrs: Shlomo Mintz - Maxim Vengerov - Christian Funke
johann Sebastian Bach

Keman Konçertosu, La Minör Violin Concerro i n A
•

(A ilegro)

•

A ndante

•

M i nor (BWV 10 4 1 )

A llegro assai

Solist Soloisr: Maxim Vengerov
Ara

lnrermission

johann Sebastian Bach

Keman Konçertosu, Mi Majör Viol i n Concerto
•

A llegra

•

Adagio

•

in E Major (BWV 1 042)

A llegra assai

Solist Soloisr: Shlomo Mintz
johann Sebastian Bach

2 Keman için Konçerto, Re Minör Concerro for 2
•

Vivace

•

Violins in D M i nor (BWV 1 04 3 )

Largo, ma non tanto

•

A llegra

Solistler Soloisrs: Shlomo Mintz - Maxim Vengerov
1 .7.2000, Aya Irini Müzesi, i 9.30 Hagia Eireni Museum, 7 . 30 pm

Goethe lmtitut, !stanbul'a değerli katktlaYI iı-in teşekkür ederiz.
\1'/e would /ike to thcmk the Goethe lwtilllle, Istanbul for their ki11d contribution.

Eleştirmenler, müzisyenler ve
dinleyicilerin, günümüzün en önemli
kemancılarından biri olarak
degerlendirdigi Shlomo M intz,
kusursuz müzisyenligi, stilistik
zenginligi ve teknik üstünlügüyle
dikkat çekmektedir. Düzenli olarak
orkestra, resital ve oda müzigi
konserleri vermekte, viyola çalmakta
ve dünyanın birçok ülkesinde
orkestralar yönetmektedir.
1 957'de Moskova'da dogan Shlomo
Mintz, i ki yaşında ısrail'e göç etti. On
bir yaşında ilk konçertosunu ısrail
Filarmoni'yle seslendirdi. 1 6 yaşında
Carnegie Hall'daki ilk konserini verdi.
ısrail'de llona Feher ile başladıgı
çalışmalarını Dorothy Delay ve lsaac
Stern ile sürdürürken M intz'in en
büyük destekçisi New York'taki
Amerikan ısrail Kültür Vakfı oldu.
1 989'da ısrail Oda Orkestrası'nın
Sanat Danışmanı olan M intz, 1 993'de
orkestrayla Vivaldi'nin bütün Keman
Konçertoları'nı kaydetti. Mart
1 994'de Maastricht Senfoni
Orkestrası'nın Sanat Danışmanı ve
Birinci Konuk Şefi oldu. Bu
orkestrayla N iccolo Paganini'ye ait
olan kemanla ilk kez Hollanda'da
çaldı ve bu toplulukla başarılı
çalışmalarını 1 998'e kadar sürdü.
1 998- 1 999 sezonunda turnelere
çıktıgı Kraliyet Filarmoni, Prag
Senfon i, To ri no RAl TV, Orchestra
•
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de la Suisse Romande, Lahey Şehir ve
Paris Konservatuvar orkestralarını
hem yönetti hem de solistligini yaptı.
Avrupa ve Amerika'da konserler
veren sanatçı, ltamar Golan ve
viyolonselci Matt Haimoviu'le üçlü
konser çalışmalarını da
sürdürmektedir.
Shlomo Minu, Kibbuu Eilon'da
(lsrail) genç ve yetenekli keman
ögrencilerine yönelik kurs veren
Keshet Eilon Uluslararası Keman
Masterkursu'nun yöneticisidir. Aynı
zamanda Manhattan Müzik
Okulu'nda, Cleveland Enstitüsü'nde,
Paris Konservatuvarı'nda ve daha
birçok müzik okulunda Master
kursları vermektedir. Minu 200 1 'de
Uluslararası Henryk Wieniawski
Keman Yarışması'nın Jüri Başkanligını
ve Brüksel'deki Kraliçe Elisabeth
Keman Yarışması'nın jüri üyeligini
yapacaktır. Premio Accademia
Musicale Chigiana, Diapason d'Or,
Edison ve Grand Prix du Disque
ödülleri alan Mintz, Guernerius del
Gesu yapımı bir keman ve Cario
Giuseppe Testore ( 1 696) yapımı bir
viyola çalmaktadır.

principal guesr conductor of the
Maastricht Symphony Ürchesrra. W ith
this orchestra he has played on the
original violin of Niceola Faganini for
the fırsr rime in Holland. He
succesfully ended this relarionship i n
April 1 998. His 1 998/99 season
included conducting and playing tours
wirh the Royal Philharmonic, the
Prague Symphony ürchesrra, RAl TV
in Torino and the Ürehescra de la Suisse
Romande, as well as the Residentie
Ürehescra of the Hague and the
Ürehestre du Conservaroire de Paris.
He gives recirals borh in Europe and
North America, and plays rrio concerrs
with pianisr Iramar Golan and eellist
Matt Haimovirz.
Shlomo Mintz is Parran of Kesher
Eilon International Violin
Masrercourse, a high qualiry summer
course given for young and talented
violi nists from all araund the world, i n
Kibbutz E i lon (Israel). He gives
Masterdasses at the Manhattan School
of Music, the Cleveland Institute, the
Conservaroire de Paris and many other
places worldwide. Mr. Mintz will be
the President of the J ury of the
International Henryk Wieniawski

• Crirics, colleagues and audiences

Violin Comper i tion in 200 l . In the

regard Shlomo Mintz as one of the

same year he w i ll be a member of che

faremost violinist of our rime, esteemed

Queen Elisaberh Violin Comperirion i n

for his impeccable musicianship,

Brussels.

srylisric versatility and comroading

Shlomo M intz won the Premio

rechnique alike. He regularly appears

Accademia M usicale Chigiana and che

wirh the most celebrared orchesrras and

Diaposon d 'ür, Edison and the Grand

conducrors on the international scene

Prix du Disque prizes. Shlomo Mintz

and is heard in reciral and chamber

plays a Guarneri us del Gesu violin and

music concerts as well as playing the

a Cario-Giuseppe Tes rore viola ( 1 696).

viola and conducting all araund the
world.
Shlomo Mintz was born in Moscow i n
1 95 7 and i m migrated with h i s fam i ly
two years later to Israel. Ar the age
eleven he made his concerro debur wirh
the Israel Philharmonic, and ar sixreen
his Carnegie Hall debur. He began his
studies with Ilona Feher in Israel and
continued wirh Dorothy Delay and
Isaac Stern under the auspices of the
American Israel Culrural Foundation i n
New York. Shlomo Mintz became the
artistic adviser to the Israel Chamber
ürehescra in 1 989 and he has recorded
all of the Vivaldi Violin Concertos wirh
the arehescra until 1 99 3 . In March
1 994 he was named artistic adviser and

M AX I M V E N GEROV
• Maxim Vengerov Batı Sibirya'nın
başkenti Novosibirsk'te Agustos
1 974'de dogdu. Keman çalmaya dört
buçuk yaşında başladı ve beş yaşında
da Paganini, Çaykovski ve Schubert'in
eserlerini yorumladıgı ilk resitalini
verdi. ilk konçertosunu ise altı
yaşında seslendirdi. On yaşında,
Polonya'da düzenlenen Wieniawski
Gençler Yarışması'nı kazandı. Galina
Turçaninova'yla önce Novosibirsk'de
sonra da Moskova'da çalıştı.
Novosibirsk'e geri dönmesiyle
birlikte egitimini Profesör Zakhar
Bron'la sürdürdü. Moskova ve

Leningrad'da düzenli olarak resitaller
vermeye başlayan Vengerov, Yuri
Temirkanov yönetimindeki Kraliyet
Concertgebouw Orkestrası ve Valery
Gergiev yönetimindeki BBC Filarmoni
Orkestrası'yla solo konser kariyerine
başladı. SSCB Devlet Senfoni
Orkestrası'yla ltalya'da geniş bir
turneye çıktı. 1 990'da Cari Flesch
Uluslararası Keman Yarışması'nda
Birincilik Ödülü'nün yanısıra Dinleyici
Ödülü'nü de kazandı. Sanatçı o
günden bu yana zamanımızın en iyi
kemancıları arasında gösterilmektedir.
Vengerov bugüne kadar hemen
hemen bütün büyük orkestra ve
şeflerle konserler verdi. Londra
Senfoni (Rostropoviç), Berlin
Filarmoni (Abbado), Chicago Senfoni
(Barenboim), Montreal Senfoni
(Dutoit), Münih Filarmoni (Mehta),
New York Filarmoni (Masur),
Retterdam Filarmoni (Gergiev).
Maggio Musicale Floransa (Giulini),
Boston Senfoni (Ozawa), Bavyera
Radyo (Bychkov), Philarmonia
(Levine), Kraliyet Concertgebouw
(Chailly), Londra Senfoni (Davis ve
Boulez) orkestraları bunlardan
birkaçıdır. Orkestra konserlerinin
yanısıra Vengerov dünyanın birçok
yerinde büyük begeni toplayan
resitaller de vermektedir. Uzak
Dogu'da kapsamlı turnelere çıkan
sanatçı, Japonya'daki Şostakoviç
Festivali'ne Rostropoviç'le beraber
katıldı; ayrıca Barenboim ve Yo Yo
Ma'yla Chicago'da üçlü resital verdi
ve Avrupa, ABD ve Kanada'da
turnelere çıktı.
Vengerov'un Şostakoviç ve Prokofıev
1 No'lu konçertoları kaydı, Yılın
Klasik Albümü ve Orkestrayla En Iyi

ı

Enstrümantal Solist dallarında
Grammy Ödülleri'ne aday gösterildi.
Bu albüm aynı zamanda G ramophone
Dergisi'nin Yılın En Iyi Albümü
Ödülü'nü kazandı. 1 997'de Şostakoviç
ve Prokofıev 2 No'lu konçertolarıyla
En Iyi Konçerto Kaydı dalında Edison
Ödülü'nü aldı.
Maxim Vengerov, 1 997'de henüz 23
yaşındayken, çocuklara moral
vermek, onlara ayrılan fonları
desteklemek amacıyla Birleşmiş
Milletler Örgütü'nce UN ICEF'in
Müzik Elçisi olarak atandı; böylelikle
bu göreve atanan ilk müzisyen oldu.
Maxim Vengerov bir Antonio
Stradivarius (Cremona c. 1 723, ex
Kiesewetter) keman çalmaktadır.
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(Masur), Ratterdam Philharmonic
(Gergiev), Maggio Musicale Orchestra
Florence (Giulini), Bosron Symphony
(Ozawa), Bayerische Rundfunkorchester
(Bychkov), Philharmonia (Levine), the
Royal Concerrgebouw (Chailly), the
London Symphony (Davis and Boulez).
Apart from his orchesrral appearances,
Vengerov has given recita ls over the
world ro huge critica! and public
acclaim. He has roured extensively i n
the Far East and parricipared in rhe
Shosrakovich Festival i n ]apan rogerher
wirh Rosrropovirch. He gave a rrio
concert wirh Barenboim and Yo Yo Ma
in Chicago and an exrensive reciral tour
throughout Europe, USA and Canada.
In 1 996 he received rwo Grammy
nomi narions - for Classical Album of

• Maxim Vengerov was born in

the Year and for Best I nsrrumenral

çalışan şef oldu. Orkestra Prof.
Bosse'nin yönetiminde uluslararası
planda haklı bir üne kavuştu.
Dünyanın dört bir yanında verilen
konserler, topluluğun sanat
çizgisindeki etkileyici devamlılığını
gözler önüne seriyordu. 1 987'de
Prof. Bosse orkestranın yönetimini,
bugün de görevini sürdüren
meslektaşı Prof. Christian Funke'ye
devretti. Funke 1 959- 1 966 yılları
arasında Dresden Müzik
Akademisi'nde gördüğü eğitimin
ardından Moskova'daki
Çaykovski Konservatuvarı'nda
Prof. lgor Besrodny'nin öğrencisi
olarak çalıştı. Bach Orkestrası'nın
repertuvarı özellikle Barok, Erken
Dönem Klasik ve Klasik eserlerden
oluşmaktadır.

Novosibirsk, the capital of Wesrern

Soloisr wirh Orchesrra - for his

Siberia, in Augusr 1 974. He srarred

recording of the Shosrakovich and

• The Bach Orchesrra of the

playing rhe violin ar rhe age of four and

Prokofıev concerros No. l , which was

Gewandhaus Leipzig was founded i n

a half anel gave h i s fırsr reciral a r the

al so honoured as Record of the Year by

1 962. In the ciry, where Johann

age of fıve, playing works by Pagani n i ,

Gramophone Magazine. Vengerov

Sebasrian Bach shaped the face of music

Tchaikovsky and Schubert and playeel

received the Edison Award in 1 997 for

as Director musices and Canror ro St

his fırsr concerro when he was only six

the category of Best Concerro

Thomas from ı 7 2 3 up ro his dearh in

years old. Having studied fırsr w ith

Recording for the Shostakovich and

ı 7 5 0 . Prnfessor Gerhard Bosse, the

Galina Tourchaninova in Novosibirsk

Prokofıev No. 2 recording.

founder and long-rime conducror of the

and rhen in Moscow, he won the fırsr

ı n ı 997 at the age of twenry-three,

Bach Orchesrra, assembled the group

prize in the Junior Wieniawski

Maxim Vengerov was appoinred

from the members of rhe famous

Competition in Poland at the age of

" Envoy for Music by rhe United

Gewandhausorchester. U nder his

ten. Afterwards he moved back ro

Nations' Children's Fund " , affording

inspiring leadership, the Ensemble

Novosibirsk ro study wirh Professor

him an oppornıniry to inspire chi ldren

reached international acclaim . Concerrs

Zakhar Bron. Later Vengerov regularly

worldwide and advocare and raise funds

all over the world verify the arrisric

gave recitals in Moscow and Leningrad,

for UNICEF- assisteel programs.

conrinuity of the Ensemble i n an

and was soon making solo debuts wirh

Maxim Vengerov is the fırst classical

i mpressive way. In ı 987, Bosse

the Royal Concertgebouw Orchestra

music arrisr ro be appoinred in such a

transferred the leadership of the Bach

under Yuri Temi rkanov, the BBC

role. The outstanding violin used by

Ürehescra ro his younger colleague

Philharmonic Orchestra and Valery

Maxim Vengerov is by Anronio

Prof Christian Funke, who is now the

Gergiev and with the USSR State

Stradivari, Cremona c. ı 7 2 3 , ex

acrual leader of the Ensemble. Funke

Symphony Orchestra on an extensive

Kiesewetter.

studied at Dresden's Music Academy
( ı 95 9 - 1 966). Larer on, he graduated

G E WA N DHAUS LEIPZIG
BACH ORKEST RASI

as a pupil of Prof. Igor Besrodny at the

tour in Italy. In 1990 he rook top
honotırs at the Cari Flesch ı nrernational
Violin Comperirion, winn ing not only
Firsr Prize bm also a special prizes in
inrerprerarion in adelition ro the
"audience prize . .. He has si nce been
recognised worldw ide as one of roday's
fi nesr violinisrs. He has by now
performeel wirh vi rtually every major
orchesrra and conducror in the world
inciueling London Symphony
(Rosrropovich), Berlin Phi lharmonic
(Abbado), Chicago Symphony
(Barenboim), Monrreal Symphony
(Duroir), Munich Philharmonic
(Mehra), New York Phi lharmonic

THE BACH O RCHESTRA OF
THE GEWANDHAUS LEIPZIG

Gewandhaus Leipzig Bach
Orkestrası, 1 962'de Johann Sebastian
Bach'ın 1 723'den 1 750'deki ölümüne
kadar St. Thomas Kilisesi'nde koro
ve müzik yönetmenliği yaptığı
Leipzig'de, Profesör G erhard Bosse
tarafından kuruldu. Profesör Bosse,
ünlü Gewandhaus Orkestrası
üyelerinden seçtiği müzisyenlerle
kurduğu orkestrada en uzun süreyle

Tchaikovsky Conservaroire i n Moscow
with high honors. The Bach Orchesrra's
reperroire consisrs main I y of Baroque,
Early Classic anel Classic works.

•

3 Keman için Konçerto, BWV 1 064
Bach'ın üç solo çalgı için olan bu
konçertoyu, 1 733 yıllarında Leipzig'de
bestelediği sanılıyor. Iki kuşak sonra,
eseri ilk kez üç klavsen düzenlemesiyle
ve Do Majör tonda yayıniayan F.K.
G riepenkerl'in önsözünde "Şanlı
Maestro"nun bu konçertoyu en büyük
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iki oğlu Wilhelm Friedemann ve Cari
Philipp Emanuel ile birlikte çalmak
üzere bestelediği belirtiliyor. Ünlü
Grove Müzik Ansiklopedisi'nin 1 985
baskısında ise bu eserin notaları
kaybolmuş bir 3 Keman için Kançeno
olduğu öne sürülmektedir.
Günümüzde en çok yorumlanan üç
çalgı için konçerto olan bu eser,
Lucerne Orkestrası yöneticisi Rudolf
Baumgartner tarafından 1 956'da üç
keman için düzenlenmiş ve ilk kez
Zürih Oda Orkestrası'nca aynı yıl
seslendi rilmiştir.
Konçertonun her üç bölümü de
4/4'1ük ölçüdedir. 1 . Bölüm neşeli
(AIIegro) tempoda Rondo benzeri
başlar. Her üç çalgının teksesli
(unison) biçimde sundukları tema,
simetrik olmayan bir karakterdedir ve
daha sonra tüm olarak değil de,
ayrıntılı biçimde tekrar duyurulur.
Birinci soliste daha güç görevler
yükletilmiş, tüm motifler ana temadan
oluşmuştur. Konçertonun bu en uzun
bölümü yine başladığı gibi teksesli
(unison) biter . . . Orkestranın
başlattığı 2. Bölüm, ağır (Adagio)
tempoda, duygulu bir Sici/iano'dur.
Temayı her üç solist ve birinci
kemanlar sunar. Birinci solistin daha
ön planda olduğu bölümü yine
orkestra sona erdirir . . . 3. Bölüm
neşeli (AIIegro) ve akıcı tempoda,
güçlü bir kontrpuan anlayışıyla gelişir.
Burada her üç soliste de eş görevler
düşer. Temanın kısa tekrarlanışlarında
üç solo çalgı da değişerek rol alır; bu
tekrarlarda orkestranın yalnızca bir
tek grubu eşliği gerçekleştirir. Bu
pasajlar üç soliste teknik ustalıklarını
sergileme olanağını verir. !talyan
Konçerto Formu'nun olgunlaşmış
örneği olan bölümde solistlerin
partilerinin berraklığı, özgün biçimi
olduğu öne sürülen klavsenin tınısına
göre daha saydam oluşu, ince
düşünülmüş bu eserin keman için
yazıldığı yargısını bu kısa final
desteklemektedir. (Süre 1 8')

Leopold'un dini kantatlardan çok
çalgı müziğiyle ilgi lenmesi nedeniyle,
bu tür müzikle daha çok uğraşmak
olanağını bul ur. Böylece Bach bu
yıllarda çalgı ve konçerto türü
eserler bestelemiş; keman
konçertolarını, Brandenburg
Konçenoları'nı, ünlü keman süitlerini
ve sonatiarını yazmıştır.
Keman için yazılan konçertolardan
günümüze üç tanesi ulaşmıştır.
Bunlardan solo keman, birinci ve
ikinci kemanlar, viyola ve sürekli bas
(basso continue) için 1 720'de yazılan
La Minör Konçeno, virtüöz yapıda
olmayıp, daha çok ustaca işlenmiş bir
oda müziği derinliğini yansıtır. Bach,
ltalyan stilindeki konçerto formunu
kullanmasına karşın, tutti ve soloları
birbirinden ayırmayarak büyük bir
uyum içinde müzikal derinliğe
ulaştırmıştır. Geri planda kalır gibi
gözüken solo kemanın orkestrayla
buruk ve hüzünlü bir olgunluğu
soylu biçimde yansıttıkları
konçerto, alışıldığı gibi üç bölümlüdür.
Başlığı belirtilmeyen, ancak genellikle
neşeli (AIIegro) tempoda çalınan 1 .
Bölüm 2/4'1ük ölçüdedir. Orkestranın
24 mezürlük, Vivaldi stilinde canlı ve
enerjik girişiyle sergilenen tema, solo
çalgının kontrpuanlı işleyişine sahne
olur. Solo keman burada iki ayrı
temayı duyurur. Bu bölümdeki form
kullanımı daha sonra Bach'ın oğulları
Friedemann ve Emanuel'in
uygulayacağı klasik sonat formunun
öncülüğü ne yol açacaktır . . . 2. Bölüm,
4/4'1ük ölçüde ve ağır (Adagio)
tempodadır. Bas çalgılada solo keman
arasında duygulu bir diyalog olan bu
bölümde solo keman, biraz da tehdit

edici bir havada duyulan bas eşliğinde
uzun soluklu ve bazan da tutkuyla
yükselen bir şarkı söyler gibidir . . .
3 . Bölüm 9/8'1ik ölçüde, olabildiğince
neşeli (AIIegro assai) tempoda bir
ltalyan jigi (Giga) biçiminde, kemanın
virtüözce figürleriyle süslenirken
birinci bölümün orkestra tuttisi ana
temayı bir füg biçiminde duyurur.
Bach bu konçertoyu daha sonra
Klavsen Konçenosu No. 7 (BWV 1 058)
olarak Sol minör tona da
uygulamıştır. (Süre 1 8')
Keman Konçertosu, BWV 1 042
Bach'ın günümüze ulaşan üç keman
konçertosundan biri olan solo keman,
birinci ve ikinci kemanlar, viyola ve
sürekli bas (basso continue) için 1 720
yıllarında bestelenen Mi Majör Keman
Konçertosu'nun Bach tarafından ayrıca
klavsen için Re majör tonda
düzenlemesi (BWV 1 054) de
yapılmıştır. Bu konçertoda ltalyan
formunun etkisi sezilmekle birlikte,
fikirlerin zenginliği ve kemanla
orkestranın konsertant şekildeki
diyalogları, tutti ve solo bölümlerin
birbirine bağlı oluşu yönlerinden
klasik konçerto biçiminin
öncülerinden sayılır.
La Minör Keman Konçertosu'na
(BWV 1 04 1 ) göre daha parlak, daha
açık ve anlaşılır olan Mi Majör
Konçeno'nun 4/4'1ük ölçüde ve neşeli
(AIIegro) tempodaki 1 . Bölümü sonat
formundadır; solistle orkestranın
beraberce sundukları canlı bir
temayla başlar. . . 2. Bölüm 3/4'1ük
ölçüde, Do diyez minör tonda, ağır
(Adagio) tempoda solo kemanla bas
arasında çok duygulu ikili bir
konuşmadır. Bas partisinde değişik
şekillerde işlenen tema, kemanın tek
fikir üzerinde duyurduğu eşsiz
güzellikteki ağıt havasında bir ezgiyle
süslenir . . . 3.Bölüm 3/8'1ik ölçüde ve
Mi majör tondaki Allegro assai,
olabildiğince neşeli bir Rondo
biçimindedir. (Süre 1 8')

Keman Konçertosu, BWV 1 04 1
Ünlü Alman besteci Johann
Sebastian Bach, 1 7 1 7'den 1 722'ye
kadar Köthen'de Saray
Orkestrası'nın kapelmaysteri olduğu
yıllarda, yan ında çalıştığı Prens

2 Keman için Konçerto, BWV 1 043
Bach Köthen'de Prens Leopold'un
hizmetinde orkestra yöneticisi
(Kapellmeister) olduğu 1 7 1 7-23 yılları
arasında sekiz keman konçertosu
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yazmıştır. Aslında, Bach'ın daha
sonraki Leipzig kilise korosu
yöneticiliği görevinde, müzikçilerin
herhangi bir çalgıyla ilgilenmesine izin
vermeyen amirlerine karşın, Köthen
Prensliği'nde koro bulunmaması
bestecinin ve sonraki tüm
müzikseverlerin yararına olmuştur.
Bach böylece prensin sevdiği çalgı
müziğinin şaheserlerini bestelemek
olanağını bulmuştur.
Ayrıca Amsterdam'daki öğreniminden
dönen genç Weimar Prensi Johann
Ernst'in de buna katkısı büyüktür:
Genç prens daha önceki yıllarda
Amsterdam'da basılan Vivaldi ve
Marcello gibi ünlü !talyan
bestecilerinin konçerto
partisyonlarını 1 7 1 3'de Weimar'da
bulunan Bach'a getirmiş, o da ltalyan
stilini dikkatle inceleyebilmişti. Albert
Schweitzer'in belirttiğine göre Bach'ın
�öthen'de yazdığı keman
konçertolarından ancak pek azı
günümüze ulaşabilmiştir. Bunlar da
oğlu Philipp Emanuel'den kalanlardır.
Diğer oğlu Wilhelm Friedemann'da
olanlar ise kaybolmuştur.
Bach'ın tüm keman konçertoları
arasında en çok sevileni ve tanınanı iki
keman için olanıdır. Orkestra
partisinin piyano, ya da yaylı çalgılar
dörtlüsü tarafından çalınması halinde
bile güzelliğini yitirmemesi nedeniyle
eser, amatörler arasında da ilgi
görmüştür. Bu konçertoda tek
problem yalnızca iki iyi keman ustası
bulabilmektir. Çünkü kanon, ya da füg
biçiminde gelişen solo partiler,
birbirini izleyen diziler, iki solo
çalgının büyük bir ustalıkla
kaynaştırılması eşdeğer iki yorumcuyu
gerektirir. Bach çağında bu
yerumcular da, 1 7 1 6'da Berlin'de
işlerini kaybeden Prusya Krallığı
Orkestrası müzikçileri oldu. Bach'ın
keman konçertolarını Berlin'den
Köthen'e yerleşen ve orkestranın
birinci kemancısı olan Joseph Spiess
için yazdığı sanılıyor. Ana temaları
gamlarla oluşan Iki Keman için
Konçerto'sunda ise yine Berlin'den
gelen bir başka kemancının, Martin
Friedrich Marcus'un katkısı
düşünülmüş.
Rondo formunda, Re minör tonda,
4/4'1ük ölçüde, canlı (Vivace)
tempodaki 1 . Bölümde Bach'ın

konçerto türüne ilerici yaklaşımı, solo.
ve tutti partilerde belirginleşir. I ki
solist sürekli olarak orkestra
tarafından desteklenir; böylece solo
tutti dengesi kesinliğini yitirir. Füg
biçiminde ilk temayı orkestranın ikinci
kemanlarıyla ikinci solist çok canlı
şekilde duyurur. Daha sonra da
birinci kemanlada birinci solist aynı
temayı tizlerde sergiler. Ikinci tema
ise solistler tarafından yansıtılır. Tutti
temanın böylece yalnızca girişte
duyurulduğu bölümde eşdeğerdeki iki
solo partisi benzetimlerle, büyük
aralıklı (interval) sıçrayışiada dengeyi
sağlar . . . Fa majör tonda, 1 2/8'1ik
ölçüde, fazla ağır ve temkinli olmayan
(Largo, ma non tanto) tempodaki
2. Bölüm olağanüstü huzur verici bir
havadadır. Adeta bir tapınak içinin
mistik atmosferini yansıtan bu gibi
bölümlerin Bach tarafından kilisede,
koro ayinleri arasında çalgı müziği
olarak değerlendirildiğini ve bu
nedenle yazıldığını eski müzik uzmanı
J.N. Forkel 1 802 yılında Leipzig'de bu
büyük besteci hakkında yayınlanan -ve
ilk eser olma onurunu kazanan
kitabında öne sürmüştü. A.
Schweitzer de, bu fıkrin olsa olsa
ancak Iki Keman için Konçerto'nun ağır
bölümü için geçerliliğini öne sürer.
Orkestranın, yalnızca basit ve hafif
sürekli bas (basso continue) eşliğini
yüklenerek, solistlere duygulu bir
anlatım olanağı sağladığı Siciliane
temposundaki sakin akışlı bu bölüme
ayrı bir güzellik verir. Solistlerin biri
ön plana geçerken, diğeri onu zarif
süslemelerle destekler.
3. Bölüm 3/4'1ük ölçüde, Re minör
tonda, neşeli (AIIegro) tempoda canlı
ve sevimli bir havada gelişir. I ki solist
bu kez kanon biçiminde yakın
benzetimlerle (imitation) tüm
temaları sunar. Orkestra da iki kez
teksesli (unison) pasajlada solistlerin
partisini yüklenerek onlara armonik
düzende karşıtlık kurma olanağı
sağlar. Bölüm yine başladığı Re minör
tonaliteye dönerek, aynı canlı Rondo
biçiminde sona erer. Eserin ayrıca Do
minör tonda iki klavsen ve orkestra
için düzenlemesi (BWV 1 062) de
vardır. (Süre 1 8')
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KI RI TE KANAWA,
J U LIAN REYN OLDS,
TÜRKiVE iŞ BANKASI

soprano

piyano piano

KIRI TE KANAWA

Katkıları için TORKiYE iŞ BANKASI'na tejekkiir ederiz.
We would /ike lo thank TURK/YE IŞ BANKASI for spomoring this performance.

• Ki ri Te Kanawa, Covent Garden
,-------� Kraliyet Operası'nda sahnelenen Le
Nozze di Figaro daki "Kontes" rolüyle
1 97 1 'de bir anda efsanevi bir üne
kavuştu. Sanatçı o günden sonra
uluslararası opera dünyasının en üst
sıralarına kadar yükseldi ve 20.
yüzyılın en iyi sopranolarından biri
olarak adını opera tarihine yazdırdı.
Kiri Te Kanawa, operadaki bu büyük
çıkışını yaptıgında, konser ve
kayıtlarıyla kendi ülkesinde ismini
duyurmuştu. Resitalleriyle daha çok
dikkat çekse de, geniş bir müzik
yelpazesinde gerçekleştirdigi
çalışmalarıyla her zaman aranan bir
şancıdır.
Kanawa opera alanında; Covent
Garden, Metropolitan, Chicago Lyric,
Paris, Sydney, Viyana Devlet, La
Antonio Vivaldi ( 1 6 78- 1 74 1 )
Scala, San Francisco, Münih ve Köln
Giustino Operası'ndan "Vedri! con mio diletto" from rhe Opera Il Giusrino
gibi
dünyanın önde gelen operaların
Pontus Kraliçesi Arsilda Operası'ndan
tanınmış simalarından biridir. Sanatçı
"lo son quel gelsomino" from rhe Opera Arsilda, Regina di Ponro
bugüne kadar Richard Strauss
Georg Friedrich Haendel ( 1 685 - 1 7 5 9)
(Arabella, Marschallin ve Kontes).
Rinaldo Operası'ndan "Lascia ch'io pianga" from rhe Opera Rinaldo
Mozart (Fiordiligi, Donna Elvira, Pamina
Wolfgang A madeus Mozart ( 1 756- 1 7 9 1 )
ve
Kontes Almaviva), Verdi (Violetta,
Ridente l a Calma (KV I 52) A n Chloe (KV524)
Amelia Boccanegra ve Desdemona),
Abendempfındung (KV523) Un Moto di Gioia (KV579)
Puccini (Tosca, M imi ve Man on
Richard Strauss ( 1 864- 1 949)
Lescaut), Johann Strauss (Rosa/inde),
Die Nacht, Op. l O No.3 Malven
Çaykovski (Tatiana), Bizet (Carmen)
All' mein Gedanken, Op.21 No. 1 Das Rosenband, Op.36 No. l
ve Gounod'nun (Marguerite) birçok
Ara Inrermission
karakterini başarıyla canlandırdı.
Los Angeles Filarmoni, Chicago,
Franz Liszt ( 1 8 1 1 - 1 886)
Londra ve Boston Senfoni gibi başlıca
KI ing leise, me in Li ed (S30 1 ) Die Lorelei
orkestralarla Claudio Abbado, Sir
Sergei Rahmaninofl Rachmaninov ( 1 873 - 1 943)
Colin Davis, Charles Dutoit, James
Vocalise, Op.34 No. l 4
Levine, Zubin Mehta, Seiji Ozawa ve
Carlos Guastavino ( 1 9 1 2-)
Sir Georg Solti yönetim inde verdigi
Flores Argentinas'dan From FloresArgenrinas
konserlerde kişisel dinginligi ve
Cortadera, plumerito El clavel del aire blanco
sesinin
kalitesiyle her zaman dikkat
El vinagrillo morada Que linda, la madreselva! Ay, aljaba, flor de chilco
çekti. G lyndebourne, Tanglewood,
Carlos Guastavino
Ravinia, Arena di Verona, Hollywood
Jardin Antiguo
Bowl gibi konser salonlarında ve Aix
en-Provence, Salzburg ve
9.6.2000, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eireni Museum, 7 . 30 pm
Avustralya'daki festivallerde hem
geniş hem de özelleştirilmiş
repertuvarlar seslendirdi. Ki ri Te
Bu konser "Britain-Turkey 2000" etkinlikleri kapsammda ger[eklqtirilmijlir.
Kanawa'nın bugüne kadar yaptıgı
This concert has beerı realised within the framework of "Britain-Turkey 2000".
kayıtlar arasında Don Giovanni, Le
Nozze di Figaro, Cosi Fon Tutte, Die
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Zaub'erflöte, Tosca, La Rondine, ve
Manon Lescaut, Simon Boccanegra,
Arabel/a, Otel/o, La Traviata, Der
Rosenkavalier, Faust, Eugene Onegin,
Carmen, Capriccia ve La Boheme'in
yanısıra Fransız, !talyan ve Alman
opera aryalarından yapılan seçkilerle
seyirci karşısına çıktı.
Operanın dışındaki kayıt çalışmaları
da büyük renklilik göstermektedir.
Kanawa'nın yer aldığı kayıt çalışmalar
arasında Mozart'ın konser aryaları,
Strauss'un Son Dört Şark1, büyük
beğeni toplayan Auvergne Şark1ları
(Britanya'da En Çok Satanlar
Listesi'nde bir nurnaraya yükseldi),
Berlioz'un Yaz Akşamları, Brahms'ın
Alman Requiem, Haendel'in Mesih
Oratoryosu, Beethoven'in 9. Senfonisi
ve Mahler'in 4. Senfoni'si
bulunmaktadır. Çok yönlü sanatçı
kimliği ve kendine duyduğu güvenle
Amerikan pop şarkılarından oluşan
Blue Skies albümü için Nelson
Riddle'la beraber çalışan sanatçı,
ardından Gershwin, Porter ve Kern
şarkıları albümlerinde, My Fair Lady,
Güney Pasi(tk ve Bernstein'in Bati
Yakas1'nm Hikayesi müzikallerinde
söyledi. Sanatçı albüm kayıtlarında da
olduğu kadar; Don Giovanni Uoseph
Losey), Le Nozze di Figaro (Ponell),
Tosca (Paris Operası), Der
Rosenkavalier, Die Fledermaus ve
Manon Lescaut (Covent Garden) ve
Otel/o (Verona ve Covent Garden),
Capriccio (San Francisco Operası) ve
My Fair Lady (Royal Albert Hall) gibi
eserlerin videolarında başrolde
söyledi.
Kiri Te Kanawa, Yeni Zelanda'da
doğmuştur ve egzotik Maori kanı
taşımaktadır. Yirmi yaşına geldiğinde
Güney Pasifik'te olan bütün önemli
yarışmaları kazanmış ve kayıt
çalışmalarına çoktan başlamıştı.
Sanatçının yaptığı bu ilk kayıtlar daha
sonra Genç Kiri albümünde yayınlandı.
Londra'ya taşınmasıyla birlikte bir süre
Londra Opera Merkezi'nde çalıştı.
Daha sonra Covent Garden'da Flower
Maiden'ı söylemek üzere anlaştı. Sir
Colin Davis'in dikkatini çekmesiyle
birlikte, Ingiltere ve Yeni Zelanda'da
Carmen'i seslendirdi ve sonra
Mozart'ın Kontes'iyle kendini gösterdi.
Kanawa, bu unutulmaz Figaro
temsilinden sonra klasik

operalardan, Fransız, Alman ve Ingi liz
bestecilerin şarkılarına ve çağdaş
popüler müziğin büyük hazinesi
üzerinde çalışmalar yaptı. 1 982'de
Ingiltere Imparatorluğu Şövalyesi
ünvanını almasının ardından Oxford,
Dundee, Warwick, Auckland,
Nottingham, Chicago, Durham ve
Cambridge Üniversiteleri'nden
Onursal Doktora ünvaniarına değer
görüldü. Sommerville, Oxford,
Wolfson ve Cambridge Kolejleri
Onursal Üyesi de olan Kanawa,
1 990'da Avustralya ve 1 99S'te
Kraliçe'nin doğumgününde Yeni
Zelanda'dan Nişan aldı. Prens
Charles'ın St Paul Katedrali'nde
gerçekleştirilen düğün töreninde
söyleyerek, bugüne kadar
gerçekleştirilen en geniş canl ı
yayında yer aldı ( B u canlı yayının 600
milyon kişiye ulaşmış olduğu tahmin
ediliyor). 1 990'da bir başka rekora
daha imza attı ve Avustralya ve Yeni
Zelanda'yı kapsayan turnesinin
Auckland durağındaki açıkhava
konserinde 1 40 bin kişinin önünde
söyledi. 1 994'te SO. yaş günüyle
beraber müziğe başlamasının 25.
yılını Royal Albert Hall'da bir
doğumgünü konseriyle kutladı.
Kanawa, doğduğu ülkeye ithaf ettiği
Maori Songs isimli albümünü yeni
çıkardı. Ayrıca 2000'i ilk karşılayan
şehirlerden biri olan Gisborne'da
(Yeni Zelanda) canlı yayında verdiği
konserle yenibinyılı selamladı.

Opera, Paris Opera, Sydney Opera
House, the Vienna State, La Scala, San
Francisco, Munich and Cologne. Her
lyric soprano heroines i nclude: the
three major leadi ng roles by R ichard
Srrauss (Arabe!la, the Marscha!lin and
the Countess i n Capriccio); Mozart's
Fiordiligi, Donna Elvira, Pamina and of
course the Coımtess A lmaviva; Verdi's
Violetta, A melia Boccanegra, Desdemona;
Puccini's Tosca, Mimi and Manon
Lescaut; Johann Srrauss' Rosalinde and
Tchaikovsky's Tatiana also B izet's
Micaela (or Carmen) and Gounod's
Marguerite.
On the concert stage, her narural
sereni ey and vocal beauty have joined
with the world's major orchesrral
ensembles - Los Angeles Philharmonic,
Chicago, London and the Boston
Symphony under the bacon of such
conductors as Claudio Abbado, Sir
Co! in Davis, Charles Dutoit, James
Levine, Zubin Mehta, Sei j i Ozawa and
Sir Georg Solti. She has appeared at
venues both vast and specialised
i ncluding Glyndebourne, Tanglewood,
Ravinia, the arena at Verona, the
Hollywood bowl, the festivals of Aix
en-Provence and Salzburg and the
desert ourback of Ausrralia.
Ki ri has released a number of
disringuished recordi ngs i ncluding the
complete Don Giovanni, Le Nozze di

Figaro, Cosi Fan Tıttte, Die Zauberfliite
and Tosca, La Rondine and Manon

status almost overnight afr�:: r her

Lescaut, plus Simon Boccanegra, A rabe!la,
Ote!lo, La Traviata, Der Rosenkavalier,
Faust, Eugene Onegin, Carmen, Capriccio
and La Boheme along w ith selections of

sensarianal debut as the "Countess" i n

arias from French, Iralian and German

Le Nozze di Figaro a t the Royal Opera

operas.

House, Covent Garden in ı 97 ı . From

Outside the operatic field, her

then, she moved rapidly i nto the front

recordi ngs are equally extensive and

• Kiri Te Kanawa gained legendary

rank of i nternational opera, and has

i nclude: Mozart concerr arias; the

become one of the most famous

Strauss Four Last Songs, and the norably

sopranos of the world. At the time of

successful Songs of the Auvergne (top of

her operatic debut she was already an

the best-seller charrs in Britain);

experienced concert and recording

Berlioz's Les Nuits d'Ete; Brahms'
German Requiem; Handel's Messiab and
the Beerhoven 9th and Mahler 4th
Symphonies. W ith versatility and poise,
she joined Netson Riddle for Blue Skies,

arrist, and equally at home in front of
the cameras as on srage. Continuing to
devetop as a reciralist, she is now a
much soughr-afrer singer in a wide
variety of musical contexts.
In the genre of opera, Ki ri Te Kanawa

an album of American popular songs:
followed by albums of Gershwin,

is a familiar fıgure in the leading opera

Porter and Kern Songs and three

houses of the world: Covent Garden,

classics of the light music srage: My

the Metropolitan, the Chicago Lyric

Fair Lady, South Pacific and Bernsrein's
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only recordi ng of West Side Story.

birthday, culminating i n a spectacular

As well as being heard, she can also be

Bi rthelay Concert at the Royal Albert

seen on videos of Don Giovanni (]oseph

Hall, London. Kiri has j ust released a
new album Maori Songs (EMI Label),

Losey), Le Nozze di Figaro (Ponell),

Tosca (Paris Opera), Der Rosenkalavier,
Die Ffedermaus and Manon Lescaılt (from
Covenr Garden) and Otel/o (from

a rribure to her background and

Reynolds 1 999/2000 sezonunun
başında Hollanda Operası'nın
Yardımcı Şefi oldu.
• British conducror and pianisr Julian

homeland. Kiri also performed in

Reynolds was born in London in 1 962

G isborne, New Zealand, ro welcome

and began piano lessons ar the age of 4.

Covenr Garden and l ive from Verona),

the fi rsr dawn of the new

Thereafrer he srudied wirh Alberr

Capriccio (from San Francisco Opera)
and a concert performance of My Fair
Lady from the Royal Albert Hall,

M i llenniu m . "

Ferber and Narerra Conci at the Vienna

London.
K.iri Te Kanawa was born in New
Zealand and carries the exotic Maori
blood. By the time she was twenry she
had won the major vocal prizes available
in the South Pacifıc and had also srarted
her recording career - unusuat for a
prima donna in any era. (Those rare early
recordi ngs were re-released on the Young

Kiri). After maving to London and
studying at the London Opera Center,
she was engaged to sing a Flower Maiden
ar Covent Garden. Sir Colin Davis'
arrenrion was caught and the young Kiri
Te Kanawa was markeel for Mozart's

Countess afrer fırsr appearing as Carnıen in
Brirain and New Zealand. Since that
memorable Figaro, she has mastereel a
large repertoire from rhe classics of opera
to the art songs of French, German and
British co� pasers and a grear rreasury of
conremporary popular music.
Created a Dame Commander of the
British Empire in ı 98 2 , Kiri Te
Kanawa has been conferred with
honorary degrees from the U n i versities
in Oxford, Dundee, Warwick,
Auckland, Nottingham, Chicago,
Durham and Cambridge. She is alsa an
honorary fellow of Somerville College,
Oxford and Wolfson College and
Cambridge and was i nvesred wirh the
Order of Australia in ı 990. In the
ı 995 Queen's B irthelay Honours List,
she was awarded the prestigious Order
of New Zealand. As a soloist at the
wedding of Prince Charles in St. Paul's
Cathedral, she encounrered one of the
largesr d i rect telecasr audiences of any
singer in h istory (estimared to be over
600 m i ll ion people). ı 990 saw anather
record when duri ng a tour of Australia
and New Zeland, her outdoor concerr
i n the c i ty of Auckland attracred a
crowd of 1 40,000. After twenry five
years at the farefront of a m usical l i fe ,
i n ı 994 K iri celebrated h e r S Oth

Hochschule für Musik. When he was

J ULIAN REY NOLDS
Ingiliz şef ve piyanist Julian
Reynolds 1 962'de Londra'da doğdu
ve dört yaşındayken ilk piyano
derslerini aldı. Daha sonra Viyana
Müzik Yüksek Okulu'nda Albert
Ferber ve Noretta Conci ile çalıştı.
1 9 yaşındayken Wigmore Hall'da ilk
solo resitalini veren sanatçı, 1 984'de
Busoni Yarışması'nda finalist oldu.
Amsterdam'daki Hollanda
Operası'nda 1 986- 1 994 yılları
arasında Yardımcı Müzik Yönetmeni
olan Reynolds, burada repertuvarını
genişletti ve Bartok, Verdi ve
Mozart'ın operalarını yönetti. Düzenli
olarak Konuk Şef sıfatıyla Kirov
Operası'nda, Verdi'den ve yeni
repertuvardan eserler idare etti.
Reynolds belli başlı birçok orkestrayı
Avrupa'nın en iyi konser salonlarında
ve festivallerinde yönetti. Yaptığı
kayıtlar büyük beğeni toplayan
Reynolds, piyanist olarak da
Beethoven, Schubert ve Schumann'ın
piyano ve keman için bütün eserlerini
orijinal enstrümaniada kaydetti.
Sanatçı aynı zamanda Dmitri
Hvorostovsky ve Charlotte
Margiono'ya da eşlik etmektedir.
•

1 9, he made his sola recital debut ar
the Wigmore Hal l in London, and in
ı 984 he was a finalist in the Busoni
Competition. He worked as assistant
musical director at the Netherlands
Opera (Amsterdam) from 1 986 ro
1 994, where he bui lt an extensive opera
reperroi re and co nd ucted operas by
Barrok, Vereli anel Mozart. He has been
a regular guest conductor at the Kirov
Opera where he has conducted operas
by Vereli as well as new reperroire
compositions. Jul ian Reynolds has
conclucted leading orchestras in concerr
halis and fesrivals throughout Europe.
His considerable skills as a pianisr have
been showcaseel in his recordings of the
complete works for piano and violin by
Beethoven, Schubert anel Schumann,
which he made using original
instrumenrs. Also active as a recital
accompanisr, J u l ian Reynolcls has
workecl with Dmitri Hvorosrovsky and
Charlotte Margiono. With the
1 999/2000 season , J ulian Reynolds
began his tenure as Associate
Conclucror of the Netherlands Opera.

Vivaldi: 2 Arya

Vedro con mio diletto: !talyan

hukukçu, şair, libretist ve üç akademi
üyesi olan Nicolo Beregan'ın ( 1 62 1 1 7 1 3), 1 683'te yazdığı Giustino, önce
Giovanni Legrenzi tarafından
bestelenerek 1 1 Şubat 1 683
karnavalında büyük başarıyla, biletleri
günlerce önceden tükenerek -tam da
Türklerin ll. Viyana Kuşatması
hazırlıkları sırasında- sahnelenmişti.
On bir sahneden oluşan muhteşem
Bizans dekorları ve manzarasıyla, dev
bir Atlas heykeli, bir fil üzerine monte
edilen 20 figüran, bir teknenin
parçalandığı deniz savaşı, lskit
generalinin iki gerçek atlı savaş
arabasıyla katıldığı hücum büyük ilgi
çekmişti. Aslında, ülkeyi 49 1 'den beri
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yöneten Doğu Roma Imparatoru
Anastasio'nun (Anastasius) 5 1 8
yılında yerine geçen Jüstinyen'i
(Giustino), Anastasio'nun dul eşi
Ariadne'yi (Arianna) ve generali
Amantius'u, lskit kumandanı Vitalian'ı
konu alan, gerçek olayları politik ve
askeri sahnelerle de canlandıran
libretto bir kaç kez daha bestelendi:
l l03'te Napali'de Domenico
Scarlatti'nin, I l l i 'de Bologna'da
Tommasa Albinoni'nin, 1 724'de
Roma'da Vivaldi'nin, l l37'de
Londra'da Haendel'in Giustino
operaları sahnelendi . . .
Vivaldi'nin 41 kadar operasının on
sekizincisi olan Giustino, 1 724 yılı
karnavalına yetiştirilmiş ve Roma'da
Teatro Capranica'da ilk kez
sahnelenmiştir. Günümüzde ise
1 985 'te Vicenza' da Teatro
Olimpico'da yeniden temsil edilen ve
tümüyle kadınlar tarafından oynanan
Giustino çok beğenilmiş, 1 986'da
Buenos Aires'teki opera şenliğinde
popüler bir Verdi operası kadar
büyük ilgi görmüş, 1 987'de
Houston'da (ABD) bu başarı
tekrarlanmıştır. Vivaldi'nin zaman
zaman operalarında yer verdiği
zorunlu (obligato) solo çalgı kullanma
özelliği (Armida'da keman,
Olimpiade'de korno gibi) bu operada
da görülür: Giustino'da psalterion
(veya salterion) adlı santur benzeri
bir çalgıya önemli görev verilmiştir.
Ayrıca Vivaldi bu operanın Do majör
tondaki giriş müziğin i iki kez (RV 1 1 1 :
Concerto ve RV 1 1 1 a: Sinfonia)
kullanmış, ancak ikinci bölümleri
değiştirmiştir.
Aslında üç perde olan, ancak iki perde
olarak da sahnelenen operanın konusu
barbarların kuşattığı Bizans'ta geçer.
Ölen lmparator Zenon'un dul eşi
Arianna, sevgilisi Anastasio'ya taç
giydirmek istemektedir. Ancak Arianna
barbarlar tarafından kaçırılır ve köpek
balıkiarına yem olmak üzere kayalara
bağlanır (belki de Kız Kulesi'ne). Daha
önce Anastasio'nun kız kardeşini de
vahşi bir ayıdan koruyan kahraman
köylü Giustino, Arianna'yı kurtarır;
Giustino Arianna'nın sevgisini
istemeden şöhrete kavuşacak, bu arada
kardeşi olduğunu öğrendiği barbarların
kumandanı ile barışarak Bizans tahtına
çıkacaktır. Operanın ünlü ağıtsal

(Lamento) aryası "Vedro con mio diletto"
(Sevgimle göreceğim), başarısız kalan
Anastasio'nun acılarını dile getirir.

ithaf ettiği opera, yetim Prens
Tamese'nin öyküsünü anlatır:
Karadeniz'de yolculuk yapan Prens
Tamese, Pontus Kralının kızı Arsilda
ile karşılaşır ve ona aşık olur. Ancak
dönüşünde patlayan fırtına nedeniyle
gemisi batınca boğulduğu sanılır.
Annesi kraliçe, Tamese'nin elbiselerini
kız kardeşi Lisea'ya giydirir ve onu
Arsilda ile evlendirir. Bu arada bir
mucize sonucu kurtulan Tamese
bahçıvan kılığında ülkesine geri döner;
Arsilda Tamese'yi tanır ve ona bir
kadınla evlendirildiğini itiraf eder.
Tamese olanları Lisea'dan öğrenince
Arsilda ile birleşir ve kral olur.
Kızkardeşi ise aşık olduğu Barzane'ye
kavuşur. Arsilda'nın yaseminlerden söz
eden şarkısı "lo son quel gelsomino"
operanın en güzel aryalarından biridir.

Vedro con mio diletto
L'alma del l'alma mia, del l'alma mia.
ll cor di questo cor pien di contendo.
Pien di contendo.
E se dal caro oggetto
Lungi con vien che sia,
Con vien che sia,
Sospirero penando ogni momente.

3/4'1ük ölçüde, ağırca (Larghetto)
tempoda, hafif (piano) eşlikte, Do
diyez minör tonda başlayan aryada,
Vivaldi'ye özgü vokal kadanslar da
ayrıca ilgi çeker.
lo son quel gelsomino: Bir takım
parasal nedenlerle Napoli'den,
Domenico takma adıyla Venedik'e
gelen ! talyan Benedetto Lalli ( 1 6191 74 1 ). kentin S. Giovanni
Grisostomo Tiyatrosu için bazı
librettolar da hazırlamış, 1 720'den
sonra da Salzburg ve Bavyera'da saray
şairi ünvanıyla görev almıştır. Daha
sonra Metastasio ve Goldoni gibi
ünlülerle tanışan ve onların övgülerini
de kazanan Lalli'nin Venedik'te yazdığı
Arsilda, Regina di Ponto (Pontus
Kraliçesi Arsilda) adlı librettosunu
Antonio Vivaldi l l l 6'da bestelemiş
ve opera o yılın sonbaharında
S. Angelo Tiyatrosu'nda ilk kez
sahnelenmiştir. Ryom dizisine göre
RVlOO, ya da Opus 206 numarasını
taşıyan Arsilda, daha sonra, 1 729'da
çağın Napolili ustalarından Francesco
Feo ( 1 69 1 - 1 16 1 ) tarafından bu kez ll
Tamese adıyla bestelenmiştir . . .
Vivaldi'nin Kont Giacomo Brivio'ya

Haendel: Lascia ch'io pianga

3 1 Oratoryo ve 46 opera besteleyen
Haendel'in altıncı operası Rinaldo,
Giacomo Rossi'nin librettosu üzerine
yazılmış ve ilk kez Londra'da Queen's
Theatre'da 24 Şubat I l l i 'de
sahnelenmiştir. Haendel'in ilk Londra
ziyareti sırasında iki hafta içinde
tümünü yazdığı ve aynı zamanda
büyük bir kadro ile !talyan opera
ekolünde gerçekleştirdiği ilk eseri
olan üç perdelik Rina/do operasının
konusu Torquato Tasso'nun 1 562'de
yazdığı ünlü Gerusalemme Liberata
(Kurtarılmış Kudüs) episodundan
alınmıştır.
ilk temsilde çok usta aktör ve çağının
en ünlü kastrat altosu Nicolini
(Nicolo Grimaldo, 1 613- 1 732)
hıristiyan kahraman Rinaldo; soprano
lsabella Girardeau Rinaldo'nun
nişanlısı ve Goffredo'nun kızı
Almirena; soprano Elisabetta Pilotti
Schiavonetti Şam kraliçesi ve büyücü
Armida; kontralta Francesca Vanini
haçlı ordusu kumandanı Goffredo;
kontralta Valentino Urbani
Goffredo'nun kardeşi Eustazio; bas
Giuseppe Boschi Kudüs'ün müslüman
kralı Argante rollerinde büyük başarı
kazanmıştı. Opera Londra'da 1 7 1 21 3- 1 4 ve 1 7 1 7' de tekrarlanmış;
Almanya'da 1 7 1 5-23 ve 1 727'de
oynanmış, 1 933'te Ingiltere'de
Notting Hill'de, 1 954'de Halle'de
Haendel Festivali'nde, 1 96 1 'de
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Londra'da Sadler's Wells Tiyarosu'nda
sahnelenmiş; 1 984' de New York
Metropolitan'da Marilyn Horne'nun
da katılımıyla gerçekleştirilen ilk
Haendel operası olmuştu.
1 096-99 yılları arasında süren ilk haçlı
seferleri sırasında geçen olaylarda genç
şövalye Rinaldo, Kudüs'ü kurtarmaya
giden kumandan Godfrey (Goffredo)
Bouillon'un ( 1 06 1 - 1 1 00) kızı
Almirena'ya aşık olur. Ancak büyücü
Armida hem Rinaldo'yu büyüler, hem
de Almirena'yı kendi sihirli bahçesine
kaçırır. Almirena'nın burada acısını dile
getirdigi "Lascia ch'io pianga" adlı arya
operanın i kinci perdesinde yer alan en
ünlü bölümdür ve Barbara
Streisand'dan Jose Carreras'a kadar
ünlü şarkıcılar, hatta Viyana Çocuk
Korosu tarafından bile kaydı
yapılmıştır.
Haendel bu operasında da daha önceki
bazı müziklerini degerlendirmiş,
Argante'nin açılış aryası "Sibillar gli angui
d'Aietto"yu "Aci, Galatea e Polifemo"
kantatından almış, "Lascia ch'io pianga"
aryasında da "ll trionfo del Tempo e del
Disinganno" Oratoryosu'nun bir ezgisini
kullanmış, ancak aryaya yeni bir
dramatik güç kazandırmıştır. Opera ilk
kez oynadıgında Londra'da çok büyük
ilgi görmüŞ, 1 5 gece dolu gişe
sahnelendiginde büyülü bahçeyi
canlandırmak için gerçek kuşlar
kullanılmıştı.
Mozart: 4 Parça
Ridente la Calma: Mozart'ın 1 9
yaşında, Salzburg'ta ll Re Pastore
(KV208) Operası oynandıgı sıralarda
piyano eşlikli solo ses için Canzonetta
başlıgıyla, ltalyanca anonim sözler
üzerine yazdıgı Ridenta la Ca/ma adlı
şarkıyı 1 775'te besteledigi
sanılmaktadır. El yazması bulunamayan
notayı bestecinin ölümünden sonra
eşi Konstanze 25 Şubat 1 799 tarihli
mektupla, diger bir kaç parçayla
birlikte Breitkopf & Hartel yayınevine
göndermiştir. Bazı uzmanların,
sözlerinin ltalya'da "ll divino Boemo"
(Ilahi Bohemyalı) olarak tanınan besteci
Josef Myslivecek'e ( 1 737-8 1 ) ait
oldugunu ön � sürdükleri şarkının
Cimarosa'nın "BeJ nume che adoro"
aryası ile benzerliklerini de Avusturyalı
müzikolog Bernhard Paumgartner

( 1 887- 1 97 1 ) öne sürer. Klasik bir
konser aryası tarzında, agırca
(Larghetto) tempoda, 3/8'1ik ölçüde üç
güçlü piyano akorundan sonra başlayan
bu küçük Canzone -Canzonetta
kadanslarla da süslenir. Köchel
dizisine göre KV2 1 Oa= 1 52
numarasını taşıyan Canzonetta'yı,
Daniel Jager Der Sylphe des Friedens
(Dinginlik Perisi Silfıd) başlıgıyla
Almanca sözlerle de yayınlamıştır:
Dinginligin perisi yaşamıma eşlik
ediyor, aydınlık ufkumu hiç bir keder
bulutu bozmuyor. Ve bu arkadaşı
bana sen verdin ey tatlı dost, sana
mutlulugumu borçluyum . . . "

ölümümün son anına kadar
bırakmam. Bu büyülü bakışta beni
karanlık bir bulut çevreliyor, ve
solgun ama mutlu, senin yanına
oturuyorum" sözleriyle devam eder.
Köchel 524 numarasını taşıyan ve
Artaria yayınevince ilk kez 1 789'da
yayınlanan lied, 4/4'1ük ölçüde,
Mozart' ın neşelice (AI Iegretto),
yayınevinin neşeli (AIIegro)
temposuyla sekizlik notalarla başlar;
sakin ve kararlı bir aşk temasıyla
dörtlüklerle gelişir.
An Chloe

Ridente la Calma

Wenn die Lieb' aus deinen blauen,
Hellen, offnen Augen sieht,
Und vor Lust hineinzuschauen
Mir's im Herzen klopft und glüht;

Ridente la calma nell' alma si desti;
Ne resti piu segno di sdegno e timor.
Tu vieni frattanto a stringer mio bene,
Le dolce catene si grate al mio cor.

Und ich halte dich und küsse
Deine Rosenwangen warm,
Liebes Madchen. und ich schliesse
Zitternd dich in meinem Arm!

An Chloe: Mozart, Viyana'da 24

Haziran 1 787 günü tamamladıgını
kaydettigi An Chloe (Kioe'ye, KV524)
adlı piyano eşlikli liedi Johann Georg
Jacobi'nin ( 1 740- 1 8 1 4) sözleri
üzerine bestelemiştir. Jacobi'nin
1 785'te Göttingen'de yayınladıgı
Musenalmanach (Müzler Almanagı)
adlı şiirlerinden alınan An Chloe,
"W en n die Lieb au s deinen . . . "
(Senin mavi, berrak, açı lmış
gözlerinde sevgi belirince kalbirn
çarpar ve ateşlenir . . . ) sözleriyle
başlar; "Ve seni tutar, gül yanaklarını
öperek ısıtırım, sevgili kız; Ve seni
titreyerek kollarıma alırım. Kız, kız
ve seni gögsüme sıkıca bastırır ve

Madchen, Madchen, und ich drücke
Dich an meinen Busen fest,
Der im leuten Augenblicke
Sterbend nur dich von sich lasst;
Den berauschten Blick umschattet
Eine düstre Wolke mir,
Und ich siue dann ermattet,
Aber selig neben dir.

Abendempfindung: Mozart bu
liedi de An Chloe ile aynı günde, 24

Haziran 1 787'de bir başka şairin,
Joachim H einrich Campe'nin ( 1 7461 8 1 8) aynı başlıklı
(Abendempfındung=Akşam
duyguları) şiiri üzerine bestelemiş ve
lied yine An Ch/oe ile birli kte, Köchel
523 numarasıyla Astaria yayınevi
tarafından 1 789 Mart'ında "Zwey
Deutsche Arien zum Singen beym
Klavier" (Piyano ile söylemek üzere
i ki Alman Aryası) başlıgıyla ilk kez
basılmıştır. 4/4'1ük ölçüde, agırca
(Andante) tempoda hafif bir piyano
girişini izleyen ezgi "Abend ist's, die
Sonne ist verschwunden" (Akşam
oldu, güneş kayboldu gitti) sözleriyle
başlar ve devam eder: "Ve ay gümüş
gibi parlamaktadır. Böylece yaşamın
en güzel saatleri dans edercesine
kaçıp uzaklaşmıştır." Şairin Laura adlı
kız için yazdıgı dizeler kötümser
havada sürer: "Yaşamın renkli
sahneleri birazdan yok olacak ve
perde iniyor. Oyunumuz bitti!
Dostun gözyaşı mezarımızın üstüne
damlıyor bile . . . "
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Abendempfindung
Abend ist's, die Sonne ist verschwunden,
Und der Mond strahlt Silberglanz;
So entfliehn des Lebens schönste Stunden,
Fliehn vorüber wie im Tanz.
Bald entflieht des Lebens bunte Szene,
Und der Vorhang rollt herab;
Au s i st un ser Spiel, des Freundes Tran e
Fliesset schon auf unser Grab.
Bald vielleicht (mir weht, wie Westwind leise,
Eine stille Ahnung zu),
Schliess ich dieses Lebens Pilgerreise,
Fliege in das Land der Ruh.
Werd'et ihr dann an meinem Grabe weinen,
Trauernd meine Asche sehn,
Dann, o Freunde, will ich euch erscheinen
Und will Himmel auf euch wehn.
Schenk auch du ein Tranchen mir
Und pflückte mir ein Veilchen auf mein Grab,
Und mit deinem seelenvollen Blicke
Sieh dan n sanft auf mich herab.
Weih mir ein Trane, und ach1 scham
Dich nur nicht, sie mir zu weihn;
Oh, sie wird in meinem Diademe
Dann die schönste Perle sein!

Un Moto di Gioia: Mozart'ın iki
keman, viyolalar, bas, flüt, obua, fagot
ve iki korno eşliginde soprano için,
Lorenzo da Ponte'nin ( 1 749- 1 838)
metni üzerine besteledigi "Un moto
di gioia mi sento nel petto"
(Gögsümü çarptıran sevinçli sözün
haberi) sözleriyle başlayan aryayı
Viyana'da 1 78S'in Agustos ayında
yazdıgı öne sürülür. Ancak Mozart'ın
bu aryayı 1 789'da Berlin'den
dönüşünden sonra Figaro'nun Düğünü
Operası'ndaki Susanna rolü için
yazdıgı ve bu nedenle kataloga
geçirmedigi de belirtilir. Eşine
Agustos sonundaki mektupta besteci,
daha önce 1 Mayıs 1 786' da
Viyana'daki Burgtheater'de ilk kez
oynanan Figaro'nun Düğünü
Operası'nın 29 Agustos 1 789
temsilindeki "Ferraralı Şarkıcılar" için
besteledigini yazar. A. Einstein'a göre
operanın lll. Perdesindeki giriş
sahnesinde hizmetçi Susanna kontu
beklerken bu aryayı söyler.
Köchel S79 numarayı taşıyan, 3/8'1ik
ölçüde, orta hızdaki neşeli
(AIIegretto moderato) tempodaki iki
dakika bile sürmeyen bu küçük ve
sevimli arya canlı, uçucu havasıyla ilgi
çekmiş, Daniel Jager tarafından
"Schon klopfet mein Liebender
Busen" (Aşkla dolu gögsüm yine
çarpıyor) sözleriyle Almancaya da
uygulanmıştır.

Strauss: 4 Şarkı

Die Nacht: En güzel ve dogal
liedlerini gençliginde yazan, yaşlılıgında
ise ustaligını kullanan Richard
Strauss'un bu alandaki ilk eserleri de
1 882-83 yıllarında, Hermann von
Gilm'in ( 1 8 1 2-64) şiirleri üzerine
besteledigi Op. / 0 Sekiz Ued'dir. 1 8
Yaşındaki Strauss'un von Gilm'in Letzte
8/i:itter (Son Yapraklar) adlı eserinden
besteledigi başarılı liedler şöyle
sıralan ır: 1 . Zueignung (Itiraf); 2. Nichts
(Hiç birşey); 3. Die Nacht (Gece); 4.
Die Georgine; S. Gedult (Sabır); 6. Die
Verschwiegenen (Suskunlar); 7. Die
Zeit/ose (Güz Çigdemi); 8. A//ersee/en
(Kutsal Ölüler Günü). 1 88S'te
yayınlanan bu dizinin üçüncüsü olan
Die Nacht (Gece) tonal uyumuyla
atmosferi yansıtan ustaca yazılmış bir
lieddir. Günümüzde de bu dizinden
Zueignung ve A//ersee/en ile birlikte en
sevilen Strauss liedleri arasında yer
alan Die Nacht, "Aus dem Walde tritt
die Nacht . . . " (Ormandan girdi
gece . . . ) sözleriyle başlar, yogun ve
agır havayı "Agaçlardan süzülüyor
yavaşca, geniş çevresini kolluyor, şimdi
dikkat. Dünyanın tüm ışıklarını, tüm
çiceklerini, tüm renklerini söndürüyor,
tarladan bugday demetleri çalıyor.
Kutsal olan herşeyi alıyor, ırmakların
gümüşünü, katedralin bakır damını,
altınını alıyor" sözleriyle sürer. Gece
sonunda şairin sevgilisini de çalacaktır.
Die Nacht
Aus dem Walde tritt die Nacht,
Aus den Baumen schleicht sie leise,
Schaut sich um in weitem Kreise,
Nun gib acht.
Aile Lichter dieser Welt,
Aile Blumen, aile Farben
Löscht sie aus und stiehlt die Garben
Weg vom Feld.
Alles nimmt sie, was nur hold,
Nimmt das Silber weg des Stroms,
Nimmt vom Kupferdach des Doms
Weg das Gold.
Ausgeplündert steht der Strauch,
Rücke naher, Seel an Seele;
O die Nacht, mir bangt, sie stehle
Dich mir auch.

Malven: lik liedlerini aşık olduğu ve

evlendigi, Wagner hayranı general kızı
soprano Pauline de Ah na ( 1 8631 9SO) için yazan, sonrakilerde ise
ünlü yorumcu Elisabeth Schumann

gibi sanatçıları dikkate alan Strauss'un
ölmeden önce, 1 948'de yazdığı son
liedlerden biri de B. Knobel'in sözleri
üzerine bestelediği Ma/ven
(Ebegümeci) adlı, Müller von Asow'un
Viyana'da 1 974'de düzenlediği
kataloga göre AV304 numaralı
liedidir. "Aus Rosen, Phlox,
Zinienflor . . . " (Güllerden,
ateşçiçeklerinden, zinyalardan . . . )
sözleriyle başlayan lied, Strauss'un
alışılmamış bitkilere ilgisini de yansıtır.
All' mein Gedanken: Strauss'un

1 887'de tanıştığı ve aşık olduğu Pauline
de Ahna'nın yorumu için 1 887-88
yıllarında, Felix Dahn'ın ( 1 834- 1 9 1 2)
Schlichte Weisen (Sade Ezgiler) adlı
şiirleri üzerine yazdıgı Op.2 1 Beş Lied,
1 . All mein Gedanken (Tüm
düşüncelerim); 2. Du meines Herzens
Krönelein (Sen Kalbimin Tacı); 3. Ach
Ueb ich muss nun scheiden (Ah sevgili,
şimdi ayrılmak vakti); 4. Ach weh, mir
Unglückhaftem Mann (Ah yazık ben
şanssız adam); S. Die Frauen sind oft
Fromm und stil/ (Kadınlar hep tutucu ve
sessizdir) adlarını taşır. Bunların en
ünlüsü olan ilki, "All mein Gedanken,
mein Herz und mein Sinn (Tüm
düşüncelerim, kalbirn ve duygum)
sözleriyle başlar ve "Sevgilinin olduğu
yere yöneliyor; Duvarlara, kapılara
karşın gidiyor, hiç bir kural, hiç bir
mezar engelleyemiyor, küçük kuşlar
gibi yükseklerde süzülerek sular ve
yarıklar üzerinde köprüye gerek
duymadan kenti ve evi buluyor,
pencereyi buluyor ve vurarak
sesleniyorlar: Aç pencereyi, bırak bizi
içeri, biz sevgiliden geliyoruz . . . " Bu
güzel şiiri Max Reger de 1 903'de aynı
adla Op.75 No. 9 Lied olarak
bestelemiştir.
All mein Gedanken
All mein Gedanken, mein Herz und mein Sinn,
Da, wo die Liebste ist, wandern sie hin.
Gehn ihres Weges trotz Mauer und Tor,
Da halt kein Riegel, kein Graben nicht vor,
Gehn wie die Vögelein hoch durch die Luft,
Brauchen kein Brücken über Wasser und
Kluft,
Finden das Stadtlein und fınden das Haus,
Finden ihr Fenster aus alien heraus
Und klopfen und rufen:
Mach auf, lass uns ein,
Wir kommen vom Liebsten
Und grüssen dich fein,
Mach auf, mach auf, lass uns ein.
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Das Rosenband: Strauss'un 1 894'de

Pauline de Ahna ile evlendi kten sonra
yazmayı sürdürdüğü liedlerde daha
eskilere uzanmış, tanınmış şairler de
bulmuş, 1 887-88 yıllarında
tamamladığı Op.36 Dört Lied'de
Klopstock, Friedrich Rückert ( 1 7881 866) ve Achim von Arnim ( 1 78 1 1 83 1 ) ile Clemens Brentano'nun
( 1 778- 1 842) derlediği Alman halk
şiirleri koleksiyonu Des Knaben
Wunderhorn'dan dizeleri
kullanmıştır. Bu dört lied şöyle
sırlanır: 1 . Das Rosenband
(Kiopstock); 2. Für fıinfzehn Pfennige
(Des Knaben Wunderhorn); 3. Hat
gesagt, bleibt's nichts dabei (Des
Knaben Wunderhorn); 4. Anbetung
(Rückert). Bunların en ünlüsü de
Alman şair Friedrich Gottlieb
Klopstock'un ( 1 724- 1 803) Das
Rosenband (Gül bağı) adlı olanıdır. "Jm
Frühlingschatten (and ich sie" (Baharın
gölgesinde buldum onu) diye başlayan
şiir "Orada onu gül bağlarıyla sardım;
hissetmedi bunu ve uyukluyordu. Ona
baktım; yaşamım bu anda onun
yaşamına bağlandı. H issediyordum
doğal olarak ama bilmiyordum. Sonra
fısıltılarla söz söylemeden, gül
bağlarının hışırtısıyla onu uyandırdım.
Bana baktı; yaşamı bu bakışla benim
yaşamıma bağlandı. Çevremizi Elisium
sarmıştı . . . " sözleriyle son bulur. Bu
şiiri 1 897'de Franz Schubert de
bestelemiştir . . .
Das Rosenband
lm Frühlingsschatten fand ich sie,
Da band ich sie mit Rosenbandern:
Sie fühlt' es nicht und schlummerte.
lch sah sie an; mein Leben hing
Mit diesem Blick an ihrem Leben:
lch fühlt' es wohl und wusst' es nicht.
Doch lispelt' ich ihr sprachlos zu
Und rauschte mit den Rosenbandern.
Da wachte sie vom Schlummer auf.
Sie sah mich an; ihr Leben hing
Mit diesem Blick an meinem Leben,
Und um uns ward Elysium.

Liszt: 2 Parça

Kling leise, mein Lied: Macar asıllı
virtüöz piyanist ve besteci Liszt,
başladığı hiçbir operayı
bitirememesine karşın 70 kadar lied
yazmıştır. Bunları da 1 840'dan sonra
Weimar'da çoğunlukla Almanca,

bazıları Fransızca, pek azı ltalyanca ve
Macarca, bir tane de Ingilizce sözlerle
bestelemiştir. Bu liedleri Alman
stilinde yazan -bazı uzmanların
belirttiği, Almancaya pek hakim
olmayan ve bazı vurgulama hataları
yapan- Liszt, Wagner'in lirik
dramlarında kullandığı prensipleri,
şarkılarında küçük çapta
değerlendirmiştir. Liszt'in lstanbul'a
geldiği yıl olan 1 848'de, Prenses
Carelyne von Sayn Wittgenstein'in
Weimar'a, bestecinin konağına
yerleşmesinden sonra yazdığı liedlerin
en önemlilerinden biri de Johannes
Nordmann'ın ( 1 820-87) sözleri
üzerine bestelediği "K/ing leise, mein
Lied" (Sessizce tınla, benim şarkım)
adlı olanıdır. Şarkının sözleri şöyle
sürer: "Sessizce tınla şarkım suskun
gecede, sessizce tınla ki sevgili
uyanmasın! Tınla sessizce onun
penceresine, sakınarak şarkım ve onu
uyandırma! Ağacı saran bitki kolları
gibi onu yumuşakça sar, çiçekli
rüyanın sevgisiyle ve hayran söyle
şarkını bülbül gibi ki, güle tınlayan bir
serenat ulaşsın. Çok çoşkulu
selamınla da uyardırma onu, sakınarak
çık yukarı, tıpkı bir haç yolcusu kutsal
tapınaktan geçermişcesine, selamın
sessizce tınlasın, tıpkı hafif bir dua
gibi !". H. Searle kataloğuna göre
S30 1 , P. Raabe'ye göre 580 numarası
verilen liedi Liszt, 1 860'da tekrar
elden geçirmiştir.
Kling leise, mein Lied

yansıtmıştır. Sakin akan Ren ırmağını,
Ren perisi Lorelei'yi anlatan şiir, "lch
weiss nicht, was soll es bedeuten"
(Bilmiyorum, bu ne anlam taşıyor)
sözleriyle başlar; "O kadar üzgün
olmam; eski zamanların bir masalı,
aklımdan hiç çıkmıyor. Hava serin ve
ortalık kararıyor ve Ren sakin akıyor.
Dağın zirvesi akşam güneşinin
ışıklarıyla parlıyor. En güzel bakire o
tepede görkemle oturuyor. Altın
süsleri ışıldıyor, altın saçlarını tarıyor"
diye devam eder ve sonunda,
dalgaların denizcileri ve tekneyi
yutacağını ve buna da Lorelei'nin
şarkısının neden olduğunu belirtir . . .
Liszt Kontes Marie'ye ithaf ettiği bu
liedi 1 86 1 'de piyanoya da uygulamıştır
(R53 1 l l ).
Die Lorelei
lch weiss nicht, was seli es bedeuten
Dass ich so traurig bin;
Ein Marchen aus alten Zeiten
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fliesst der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
lm Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dert oben wunderbar,
lhr goldness Geschmeide blitzet
Sie kammt ihr goldenes Haar.
Si e kammt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer i m kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh,
Er Schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.

Kling leise, mein Lied, durch die
schweigende Nacht,
Kling leise, dass nicht die Geliebte erwacht!
Behutsam zu ihren Fenstern hinauf,
Kling leise, mein Lied, und wecke sie nicht auf!

lch glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Sch iffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.

Umschlinge sie sanft, wie die Ranke den Baum
In Liebe umschlingt mit dem Blütentraum,
Und singe verzückt, wie die Nachtigall singt,
Die der Rose ei n klingendes Stlindchen bringt.

Rahmaninof Vocalise

Erwecke sie nicht mit zu stürmischem Gruss,
Tritt behutsam nur auf, wie des Pilgers Fuss,
Der hin durch den heiligen Tempel geht,
Stili klinge dein Gruss, wie ein leises Gebet!

Die Lorelei: Liszt 1 84 1 'de Ren
ırmağı üzerindeki küçük
Nonnenwerth adasında,
konserlerinden sonra, 1 835'ten beri
birlikte yaşadığı Kontes Marie
d'Agoult ile geçirdiği güzel anları,
H einrich Heine'nin ( 1 757- 1 856)
yöreyi anlatan şiirini müzikleyerek

Sergei Rahmaninof, Vocalise adlı
parçanın yer aldığı eser dizisini 1 9 1 O'da
Op.34, 1 4 Şarkı olarak, Puşkin,
Korinfski ve Maykof gibi romantik Rus
şairlerinin şiirleri üzerine bestelemiştir.
Bunlardan en lirik olanı ve herhangi bir
kelime kullanılmadan yazılan
sonuncusu, Vocalise adlı sözsüz şarkı,
ünlü soprano ve şan öğretmeni
Antonina Nezdanova'ya ( 1 873- 1 950)
ithaf edilmiştir.
Sesli harfleri -vokalleri- kullanmak
anlamına gelen Voca/ise adlı bu parçayı
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Rahmaninof 1 9 1 5'te tekrar orkestra
için düzenlemiştir. Günümüzde
keman, ya da viyolonselle de çalınan
bu ünlü ve dokunaklı parçayı Sözsüz
Şarkı olarak Güney ve Kuzey Amerika
ile Avrupa'ya tanıtan, Kaliforniya'da
ölen Kiev doğumlu ünlü Rus soprano
Nina Koshetz ( 1 895- 1 965) olmuş;
özellikle lied konserleriyle
seçkinleşen sanatçı Vocalise'i
Amerika'da bizzat Rahmaninofun
eşliğinde sık sık söylemiştir.
Guastavino: Flores Argentinas

Arjantinli besteci Carlos Guastavino
Buenos Aires'de Athos Palma'nın
öğrencisi olmuş, piyanist ve besteci
olarak ün yapmıştır. Genellikle ses için
lied ve koro eserleri yazan besteciyi
Arjantinli çağdaşı Ginastera'dan ve
Brezilyalı ünlü Villa-Lobos'tan ayıran en
önemli fark, onlar gibi Avrupa müziği
etkisinde kalmamasıdır. Onun Arjantin
müziğini, ezgi ve ritim yönünden saf
biçimde yansıtan parçaları arasında iki
piyano için Bai/ecito, Gato, Romance del
Plata, üç Romans; solo piyano için
Presencias ( 1 959) ve La Siesta ( 1 955),
piyano ya da oda orkestrası için
Cantilenas Argentinas ( 1 958) ve pekçok
da şarkı bulunur.
lspanyol L. Cernuda, R. Alberti,
L. Varela, F. Silva ve ünlü Neruda gibi
ülkenin ünlü şairlerinin dizeleri
üzerine yazdığı şarkılar arasında Luis
Benares'un ( 1 900-) çiçekleri konu
alan 1 2 şiirini bestelediği F/ores
Argentinas (Arjantin'in Çiçekleri) adlı
dizisi de çok tanınmış, plağa da
doldurulmuştur. Solcu olduğu için
Peron devrinde oldukça rahatsız
edilen, Arjantin'in yaşayan bu en
büyük bestecisi halen Rio'nun
kuzeyindeki Santa Fe kentindeki
huzur evinde son günlerini
geçirmektedir . . . Onun bu diziden
seçilen beş şarkısı şöyle sıralanıyor: 1 .
Cortadera, plumerito; 2. El dave/ del
aire blanco; 3. El vinagri/lo morada; 4.
Que linda, la madrese/va!; 5. Ay, aljaba,
f/or de chilco
1.

Cortadera, Plumerito

Şair bu şiirinde yaşadığı yerlerdeki
doğanın güzellikleriyle sevgilisi
arasında bağlantı kurar ve ona
kavuşma özlemini dile getirir.

Cortadera, plumerito,
cuanto micar en el viento!
Recuerdos de tus verdores
me causan un sentimiento
Ay, cuanto te necesito
Trebolar donde vivia!
Podre volver algun dia,
cortadera, plumerito?
Por esos campes vivi,
Provincia de Buenos Aires,
y, abanicando los aires,
por esos aiios te vi.

2.

El Clavel del Aire Blanco

Şiirde saflık ve beyaz karanfil arasında
kurulan bağlantı, küçük bir kızın
masumiyetiyle ilişkilendirilir.
El clavel del aire blanco
Es suspiro detenido
Que en el aire se hace flor
Con el perfume mas fino.
Ay, amor !
La flor en la niiia,
La niiia en la flor. . .
Del clavel del aire blanco
Nadie efenda su blancura,
Porque tiene el parecer
De la inocencia mas pura.

3. El Vinagrillo Morada

Bu şiirde bakımsız bir bahçede yetişen
çok güzel bir çiçeğin, içinde bulunduğu
ortamla yansıttığı karşıtlık dile getirilir.
Que pena tiene el jardin,
Que vive tan descuidado,
Dejando crecer las matas
Del vinagrillo morado?
Que sueiio verdecera
Su abandenade descuido,
Que deja crecer el trebol
Del invasor atrevido.
Ay, Ilcres del vinagrillo,
Del naranja al amarillo!
Ay. vinagrillo morado,
El del jardin descuidado . . .

4.

Que Linda, La Madreselva!

Şair, ilkbaharın gelmesi ve çiçeklerin
açmasıyla birlikte, doğanın uyanışını
betimlemektedir.
Que linda la madreselva!
Parece un labio que besa.
Pregona, con sus dulzores,
La primavera que empieza.
Ay1, madreselva! No creas
Promesas del picaflor,
Que ya olvid6 tus amores,
Que se llev6 tus dulzores . . .
Que linde, cuando e n las tardes,
Difunde tanta dulzura!
Arama de verde cerco
De la madreselva pura . . .

S.

Ay, Aljaba, Flor d e Chilco

Bu şiirde doğanın, çiceklerle
bezenmiş bir halıya benzeyen renkli
parlaklığından ve gizemli
erdemlerinden bahsedilir.
Ay, aljaba, flor de chilco,
Campanita vegetal;
Moradita por adentro,
Por fuera todo co ral.
Colgadita de la rama,
En el jardin se lucia
Con sus brillantes barnices
De flor de tapiceria.
Ay, aljaba, flor de chilco,
La de los lagos del sud,
Campanillita callada
De misteriasa virtud.

Guastavino: Jardin Antiguo

Guastavino'nun Jardin Antiguo (Antik
Bahçe) adlı şarkısı ise Francocular
tarafından sürgüne gönderilen Luis
Cernuda'nın ( 1 904- 1 963) aynı adlı
dizeleri üzerine 1 954'te
bestelenmiştir. 3/4'1ük ölçüde, ağırca
(Andante) tempoda başlar, 4/4'1ük ve
3/4'1ük tempo değişilikleriyle lirik ve
çekici havada sürer. Şair bu şiirinde
çiçekler, sular ve yıkıntılar arasır.daki
eski bir bahçeyle, erdem ve sonsuzluk
kavramiarına bir gönderme
yapmaktadır.
Ir de nuevo al jardin cerrado
Que tras los arcos de la tapia
Entre magnolios, limoneros
Guarda el encanto de las aguas.
O ir de nuevo en el silencia
Vivo de trinos y de hojas.
El susurro tibio del aire
Donde las almas viejas
Flotao ver otra verel cielo honda
A lo lejos la torre es belta
Tal flor de luz sobre las palmas
Las cosas todas siempre belias.
Sentir otra vez como entonces la espina
aguada
del de deseo mientras la juventud
pasada vuelve
Sue fıo de un dios sin tiempo!

VOKAL M Ü Z i K VOC A L i\HT S I C

KI R I TE KANAWA,
J U LIAN REYNO LDS,

soprano

piyano piano

KIRI TE KANAWA
Ki ri Te Kanawa, Covent Garden
Kraliyet Operası'nda sahnelenen Le
Nozze di Figaro daki "Kontes" rolüyle
1 97 1 'de bir anda efsanevi bir üne
kavuştu. Sanatçı o günden sonra
uluslararası opera dünyasının en üst
sıralarına kadar yükseldi ve 20.
yüzyılın en iyi sopranolarından biri
olarak adını opera tarihine yazdırdı.
Kiri Te Kanawa, operadaki bu büyük
çıkışını yaptığında, konser ve
kayıtlarıyla kendi ülkesinde ismini
duyurmuştu. Resitalleriyle daha çok
dikkat çekse de, geniş bir müzik
yelpazesinde gerçekleştirdiği
çalışmalarıyla her zaman aranan bir
şancıdır.
Kanawa opera alanında; Covent
Garden, Metropolitan, Chicago Lyric,
Paris, Sydney, Viyana Devlet, La Scala,
San Francisco, Münih ve Köln gibi
dünyanın önde gelen operaların
tanınmış simalarından biridir. Sanatçı
bugüne kadar Richard Strauss
(Arabella, Marschallin ve Kontes),
Mozart (Fiordiligi, Donna Elvira, Pamina
ve Kontes Almaviva), Verdi (Violetta,
Amelia Boccanegra ve Desdemona),
Puccini (Tosco, Mimi ve Manon
Lescaut), Johann Strauss (Rosalinde),
Çaykovski (Tatiana), Bizet (Carmen)
ve Gounod'nun (Marguerite) birçok
karakterini başarıyla canlandırdı.
Los Angeles Filarmoni, Chicago,
Londra ve Beston Senfoni gibi başlıca
orkestralarla Claudio Abbado, Sir
Colin Davis, Charles Dutoit, James
Levine, Zubin Mehta, Seiji Ozawa ve
Sir Georg Solti yönetiminde verdiği
konserlerde kişisel dinginliği ve
sesinin kalitesiyle her zaman dikkat
çekti. Glyndebourne, Tanglewood,
Ravinia, Arena di Verona, Hollywood
Bowl gibi konser salonlarında ve Aix
en-Provence, Salzburg ve
Avustralya'daki festivallerde hem
geniş hem de özelleştirilmiş
repertuvarlar seslendirdi. Kiri Te
Kanawa'nın bugüne kadar yaptığı
kayıtlar arasında Don Giovanni, Le
Nozze di Figaro, Cosi Fon Tutte, Die
•
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Fe/ix Mendelssohn ( 1 809- 1 84 7 )

Auf Flügeln des Gesanges, Op.34 No.2
Cari Maria von Weber ( 1 786- 1 826)

Freischütz Operası'ndan "Und ob die Wolke" from

rhe Opera Der Freischürz

Franz Schubert ( 1 797 - 1 828)

Gretchen am Spinnrade (D 1 1 8)
Georg Friedrich Haendel ( 1 685- 1 759)
"Tu la mia stella sei" & "Piangero la sorte mia"

Jül Sezar Operası'ndan

from rhe Opera Giulio Cesare

Henri Duparc ( 1 848- 1 93 3 )
•

Au pays ou se fait la guerre L'invitation au voyage
Chanson triste Phidyle
•

•

•

Ara I n rermission
Franz Liszt ( 1 8 1 1 - 1 886)
•

Enfant, si j'etais roi Oh, quand je ders Pace non trovo
•

•

Enrique Granados ( 1 86 7- 1 9 1 6)

La Maja y el Ruiseiior
Carlos G uastavino ( 1 9 1 2-)

La Rosa y el Sauce
Giacomo Puccini ( 1 85 8- 1 924)
•

Morire? Sole e amore Canto d'anime
•

•

1 3.6.2000, Aya Irini M
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Zauberf/öte, Tosca, La Rondine, ve
Manon Lescaut, Simon Boccanegra,
Arabe/la, Otel/o, La Traviata, Der
Rosenkavalier, Faust, Eugene Onegin,
Carmen, Capriccio ve La Boheme'in
yanısıra Fransız, !talyan ve Alman
opera aryalarından yapılan seçkilerle
seyirci karşısına çıktı.
Operanın dışındaki kayıt çalışmaları
da büyük renklilik göstermektedir.
Kanawa'nın yer aldığı kayıt çalışmalar
arasında Mozart'ın konser aryaları,
Strauss'un Son Dört Şarkı, büyük
beğeni toplayarı Auvergne Şarkıları
(Britanya'da En Çok Satanlar
Listesi'nde bir nurnaraya yükseldi),
Berlioz'un Yaz Akşamları, Brahms'ın
Alman Requiem, Haendel'in Mesih
Oratoryosu, Beethoven'in 9. Senfonisi
ve Mahler'in 4. Senfoni'si
bulunmaktadır. Çok yönlü sanatçı
kimliği ve kendine duyduğu güvenle
Amerikan pop şarkılarından oluşan
Blue Skies albümü için Nelson
Riddle'la beraber çalışan sanatçı,
ardından Gershwin, Porter ve Kern
şarkıları albümlerinde, My Fair Lady,
Güney Pasifik ve Bernstein'in Batı
Yakası'nın Hikayesi müzikallerinde
söyledi. Sanatçı albüm kayıtlarında da
olduğu kadar; Don Giovanni Uoseph
Losey), Le Nozze di Figaro (Ponell).
Tosca (Paris Operası), Der
Rosenkavalier, Die Fledermaus ve
Monon Lescaut (Covent Garden) ve
Otel/o (Verona ve Covent Garden),
Capriccio (San Francisco Operası) ve
My Fair Lady (Royal Albert Hall) gibi
eserlerin videolarında başrolde
söyledi.
Kiri Te Kanawa, Yeni Zelanda'da
doğmuştur ve egzotik Maori kanı
taşımaktadır. Yirmi yaşına geldiğinde
Güney Pasifik'te olan bütün önemli
yarışmaları kazanmış ve kayıt
çalışmalarına çoktan başlamıştı.
Sanatçının yaptığı bu ilk kayıtlar daha
sonra Genç Kiri albümünde yayınlandı:
Londra'ya taşınmasıyla birlikte bir süre
Londra Opera Merkezi'nde çalıştı.
Daha sonra Covent Garden'da Flower
Maiden'ı söylemek üzere anlaştı. Sir
Colin Davis'in dikkatini çekmesiyle
birlikte, Ingiltere ve Yeni Zelanda'da
Carmen'i seslendirdi ve sonra
Mozart'ın Kontes'iyle kendini gösterdi.
Kanawa, bu unutulmaz Figaro
temsilinden sonra klasik

operalardan, Fransız, Alman ve Ingiliz
bestecilerin şarkılarına ve çağdaş
popüler müziğin büyük hazinesi
üzerinde çalışmalar yaptı. 1 982'de
Ingiltere Imparatorluğu Şövalyesi
ünvanını almasının ardından Oxford,
Dundee, Warwick, Auckland,
Nottingham, Chicago, Durham ve
Cambridge Üniversiteleri'nden
Onursal Doktora ünvaniarına değer
görüldü. Sommerville, Oxford,
Wolfson ve Cambridge Kolej leri
Onursal Üyesi de olan Kanawa,
1 990'da Avustralya ve 1 995'te
Kraliçe'nin doğumgününde Yeni
Zelanda'dan N işan aldı. Prens
Charles'ın St Paul Katedrali'nde
gerçekleştirilen düğün töreninde
söyleyerek, bugüne kadar
gerçekleştirilen en geniş can lı
yayında yer aldı (Bu canlı yayının 600
milyon kişiye ulaşmış olduğu tahmin
ediliyor). 1 990'da bir başka rekora
daha imza attı ve Avustralya ve Yeni
Zelanda'yı kapsayan turnesinin
Auckland durağındaki açıkhava
konserinde 1 40 bin kişinin önünde
söyledi. 1 994'te 50. yaş günüyle
beraber müziğe başlamasının 25.
yılını Royal Albert Hall'da bir
doğumgünü konseriyle kutladı.
Kanawa, doğduğu ülkeye ithaf ettiği
Maori Songs isimli albümünü yeni
çıkardı. Ayrıca 2000'i ilk karşılayan
şehirlerden biri olan G isborne'da
(Yeni Zelanda) canlı yayında verdiği
konserle yenibinyılı selamladı.

Opera, Paris Opera, Sydney Opera
House, rhe Vienna Srare, La Scala, San
Francisco, Munich and Cologne. Her
lyric soprano heroines include: rhe
rhree major leading roles by Richard
Srrauss (Arabella, rhe Marschallin and
rhe Countess in Capriccio); Mozarr's

Fiordiligi, Donna Elvira, Pamina and of
course rhe Coımtess Almaviva; Verdi's

Violetta, Amelia Boccanegra, Desdemona;
Puccini's Tosca, Mimi and Manon
Lescaut; Johan n Srrauss' Rosalinde and
Tchaikovsky's Tatiana also Bizer's
Micaela (or Carmen) and Gounod's
Marguerite.
On the concert stage, her natural
serenity and vocal beaury have joined
with rhe world's major orchestral
ensembles - Los Angeles Philharmonic,
Chicago, London and the Bosron
Symphony under the baran of such
conducrors as Claudio Abbado, Sir
Coli n Davis, Charles Duroit, James
Levine, Zubin Mehta, Sei j i Ozawa and
Sir Georg Solti. She has appeared at
venues both vasr and specialised
including Glyndebourne, Tanglewood,
Ravinia, rhe arena at Verona, rhe
Hollywood bowl, the festivals of Aix
en-Provence and Salzburg and the
deserr ourback of Australia.
Kiri has released a number of
distinguished recordings including the
complete Don Giovanni, Le Nozze di

Figaro, Cosi Fan Tutte, Die Zauberfliıte
and Tosca, La Rondine and Manon Lescaut,
plus Simon Boccanegra, A rabella, Otel/o, La

• Kiri Te Kanawa gained legendary

Traviata, Der Rosenkavalier, Famt, Eugene
Onegin, Carmen, Capriccio and La Boheme

srarus almosr overnighr afrer her

along wirh selecrions of arias from

sensarianal debur as rhe "Counress" i n

French, ltalian and German operas.

Le Nozze di Figaro a r r h e Royal Opera

Outside the operatic field, her

House, Covenr Garden in 1 97 1 . From

recordings are equally exrensive and

rhen, she moved rapidly inro rhe fronr

include: Mozarr concert arias; the

rank of inrernarional opera, and has

Strauss Four Last Songs, and rhe norably

become one of rhe mosr famous

successful Songs of the Attvergne (top of

sopranos of rhe world. Ar rhe r i me of

the best-seller charts in Britain);

her operatic debur she was aleeady an

Berlioz's Les Nuits d'Ete; B rahms'

experienced concerr and recording

develop as a reci ral i st, she is now a

German Requiem; Handel's Messiab and
rhe Beethoven 9th and Mahler 4th
Symphonies. With versarility and poise,
she joined Netson Riddle for Blue Skies,

much soughr-afrer singer in a wide

an album of American popular songs:

arrisr, and equally ar home in fronr of
rhe cameras as on srage. Conrinuing ro

variery of musical conrexrs.

followed by albums of Gershwin,

I n the gen re of opera, Ki ri Te Kanawa

Porter and Kern Songs and three

is a familiar fıgure in rhe leading opera
houses of rhe world: Covenr Garden,

classics of the lighr music stage: My
Fair Lady, South Pacific and Bernsrein's

rhe Merropoliran, rhe Chicago Lyric

only recording of West Side Story.
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As well as being heard, she can also be
seen on videos of Don Giovanni (Joseph
Losey), Le Nozze di Figaro (Ponell),

Tosca (Paris Opera), Der Rosenklavier,
Die Fledennam and Manon Lescaut (from
Covenr Garden) and Otello (from Covenr
Garden and live from Verona), Capriccio

Hall, London. Kiri has j usr released a
new album Maori Songs (EMI Label),
a rribure w her background and
homeland. Kiri also performed in
Gisborne, New Zealand , w welcome
che firsr dawn of che new
M i l lenn i u m . "

(from San Francisco Opera) and a
concert performance of My Fair Lady
from the Royal Albert Hall, London.
Kiri Te Kanawa was born in New
Zealand and carries the exoric Maori
blood. By che rime she was rwenry she
had won che major vocal prizes available
in che Sourh Pacifıc and had also srarted
her recording career - unusual for a
prima donna in any era. (Those rare early
recordings were re-released on che Young

Kiri). Afrer maving w London and
studying ar che London Opera Cenrer,
she was engaged w sing a Flower Maiden
ar Covenr Garden. Sir Co! in Davis'
anenrion was caughr and che young Kiri
Te Kanawa was marked for Mozart's

Coımtess afrer fırsr appearing as Carınen i n
Brirain and New Zealand. Since rhar
memorable Figaro, she has masrered a
large reperwire from che classics of opera
w che art songs of French, German and
British compasers and a great rreasury of
conremporary popular music.
Creared a Dame Commander of che
British Empire in 1 982, Kiri Te
Kanawa has been conferred wirh
honorary degrees from che U niversities
in Oxford, Dundee, Warwick,
Auckland, Noningham, Chicago,
Durham and Cambridge. She is also an
honorary fellow of Somerville College,
Oxford and Wolfson College and
Cambridge and was invesred wirh the
Order of Ausrralia in 1 990. In the

J U L I A N REYNOLDS
Ingiliz şef ve piyanist Julian
Reynolds I 962'de Londra'da doğdu
ve dört yaşındayken ilk piyano
derslerini aldı. Daha sonra Viyana
Müzik Yüksek Okulu'nda Albert
Ferber ve Noretta Conci ile çalıştı.
1 9 yaşındayken Wigmore Hall'da ilk
solo resitalini veren sanatçı, 1 984'de
Busoni Yarışması'nda finalist oldu.
Amsterdam'daki Hollanda
Operası'nda 1 986- 1 994 yılları
arasında Yardımcı Müzik Yönetmeni
olan Reynolds, burada repertuvarını
genişletti ve Bartok, Verdi ve
Mozart'ın operalarını yönetti. Düzenli
olarak Konuk Şef sıfatıyla Kirov
Operası'nda, Verdi'den ve yeni
repertuvardan eserler idare etti.
Reynolds belli başlı birçok orkestrayı
Avrupa'nın en iyi konser salonlarında
ve festivallerinde yönetti. Yaptığı
kayıtlar büyük beğeni toplayan
Reynolds, piyanist olarak da
Beethoven, Schubert ve Schumann'ın
piyano ve keman için bütün eserlerini
orijinal enstrümaniada kaydetti.
Sanatçı aynı zamanda Dmitri
Hvorostovsky ve Charlotte
Margiono'ya da eşlik etmektedir.
Reynolds 1 999/2000 sezonunun
başında Hollanda Operası'nın
Yardımcı Şefi oldu.
•

1 995 Queen's Birthday Honours Lise,
she was awarded che presrigious Order

• British conducwr and pianisr J u l ian

of New Zealand. As a soloist ar che

Reynolds was bom in London in 1 962

wedding of Prince Charles in Sc. Paul's

and began piano lessons at che age of 4 .

Cathedral, she encounrered one of che

Thereafrer h e scudied wirh Alben

largest direct telecast audiences of any

Ferber and Narerra Conci ar the Vienna

singer in history (estimated w be over

Hochschule für Musik. When he was

600 m i l l ion people). 1 990 saw anorher

1 9, he made his solo reciral debur ar

record when during a tour of Ausualia

the Wigmore Hall in London, and i n

and New Zeland, her outdoor concert

1 984 h e was a finalise i n che Busoni

in che ciry of Auckland artracred a

Comperirion. He worked as assiseane

crowd of 1 40,000. After rwenry fıve

musical d irector ar che Nerherlands

years ar the farefront of a musical life,

Opera (Amsrerdam) from 1 986 w

i n 1 994 Kiri celebrared her 5 Or h

1 994, where he builc an extensive opera

birthday, culminaring in a specracular

repenoire and conducred operas by

Blrthday Concerr ar che Royal Albert

Bartok, Verdi and Mozart. He has been

a regular guesr conducwr ar che Kirov
Opera where he has conducced operas
by Verdi as well as new repertoire
composirions. Jul ian Reynolds has
conducred leading orchesrras in concerr
halis and fesrivals throughout Europe.
His considerable skills as a pianisr have
been showcased in his recordings of che
complere works for piano and violin by
Beerhoven, Schuberr and Schumann,
which he made using original
insrrumenrs. Also active as a reciral
accompanisr, J ulian Reynolds has
worked wirh Dmirri Hvoroswvsky and
Charlone Margiono. Widı che
1 999/2000 season , J ulian Reynolds
begaıı his renure as Associate
Conducwr of the Nerherlands Opera.

Mende/ssohn:

Auf Flügeln des Gesanges
So lo ses ve piyano için 1 OO'ü aşkın
şarkı yanında koro için de 60'dan
fazla eser yazan, daha on bir yaşında
kızkardeşi ile lied besteleyen
Mendelssohn, Heine'nin 1 3 kadar
şiirini değerlendirmiştir. Besteci
Op.34 dizisi içinde yer alan altı şarkıyı
da 1 834-37 yılları arasında, ilki eski
Alman halk ezgisi olan Minnelied
olmak üzere I 1 Mayıs 1 834'te
Berlin'de oturup, uzun konser
yolculukları arasında Düsseldorfta
konserler yönetirken başlamıştır. Bu
altı şarkı 1 . Minnelied; 2. Auf Flügeln
des Gesanges (Heine); 3. Frühlingslied
(K. Klingemann); 4. Su/eika (Goethe);
S. Sonntags Lied (K. Klingemann); 6.
Reiselied (Heine) arasında en tanınmışı
da ünlü Alman şair Heinrich
Heine'nin ( 1 797- 1 856) romantik
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isimli şiiri Şarkının Kanatlannda (Auf
Flügeln des Gesanges) üzerine yazılanı
olmuştur.
Bugün de olağanüstü zarifliği ve
çekiciliğiyle çok beğenilen Op.34 No.l
Şarkı'nın Kanatlarında, 6/8'1ik ölçüde,
hemen büyüleyici bir atmosferde
başlar: "Şarkının kanatlarında, sevgilim
seni uzaklara taşıyorum, uzaklara
Ganj'ın kıyılarına, oradaki en güzel
yeri biliyorum: Orada kıpkırmızı
parlayan çiçekli bahçede, sakin
ayışığında lotus çiçekleri beklerken
sevgili kız kardeşciğini. Menekşeler
kıkırdar, sevgi dolu sözlerle ve
yıldızlara doğru yükseklere bakar.
Güller kulağa anlatır gizlice,
kendinden kokulu masalları. Etrafta
masum, akıllı gazeller sıçrar ve dinler.
Ve uzakta kutsal ırmağın dalgalarının
şıpırtısı duyulur. Işte oraya diz
çökeceğiz bir palmiye ağacı altına ve
aşkı ve sükuneti içip, kutsal rüyalara
dalaraktan."
Auf Flügeln des Gesanges
Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag ich dich fort.
Fort nach den Fluren des Ganges,
Dort weiss ich den schönsten O rt;
Dort l iegt ein rotblühender Garten
lm stillen Mondenschein,
Die Lotosblumen erwarten
lhr trautes Schwesterlein.
Die Veilchen kichern und kesen,
Und schaun nach den Sternen empor,
Heimlich erzahlen die Rosen
Sich duftende Marchen ins Ohr.
Es hüpfen herbei und lauschen
Die frommen. klugen Gazelln,
Und in der Ferne rauschen
Des heilgen Stromes Welln.
Dort wollen wir niedersinken
Unter dem Palmenbaum,
Und Liebe und Ruhe trinken,
Und traumen seligen Traum.

Weber: Und ob die Wolke

Alman romantik operasının olduğu
kadar ulusal operasının da ilk büyük
örneği olan Der Freischütz (Avcılar)
Operası'na Weber, Johan n August
Apel ve Friedrich Laun'un
Gespensterbuch (Hayaletler Kitabı)
adlı eseri nden, Johann Friedrich
Kind'in uyguladığı libretto üzerine,
1 8 1 7'de Dresden Alman Operası
Kapelmaysterliği'ne atandıktan sonra,
yaz aylarında başlamış, ancak 1 820
·

Martı'nda tamamlayabilmiştir. Opera
Berlin'de, tümüyle yenilenen
Schauspielhaus'ta oynanan ilk müzikal
eser olmuş, 1 8 Haziran 1 82 1 'de
bestecisinin yönetiminde sahnelenen
Freischütz, 1 830'a kadar Avrupa'nın
müzik merkezlerine, 1 8SO'den önce
de Güney Afrika, Avustralya ve
Arjantin'e de ulaşmıştı.
Operanın konusu 1 7. Yüzyılda,
1 6SO'de 30 Yıl Savaşları'nın sonunda
Bohemya'da geçer. Üç perdelik opera,
eski bir Alman efsanesine dayanır:
Kurt Boğazı adlı gizemli yerde hedefi
mutlaka vuran büyülü kurşunlar
dökülürmüş. Yedi tane dökülen
kurşunların altısı hedef, yedincisi ise
şeytan içinmiş. 1 . Perde orman
kenarındaki meyhane önünde,
köylülerin atıcılık yarışmasında
kazanan zengin köylü Kilian'i (bariton)
kutlamalarıyla başlar. Genç ormancı
Max (tenor) ise başarısızlığına üzülür;
eğer kazanamazsa prensliğin
başormancısı Kuno'un (bas) kızı
Agathe (soprano) ile
evlenemeyecektir. Kuno, Kurt
Boğazı'nın öyküsünü anlattıktan sonra
bunu belirtir; Max ise şeytani
güçlerden yardım isterneyi düşünür.
2. Perde Kuno'nun evinde başlar.
Agathe, akrabası Annehen (soprano)
ile dertleşir, ufak bir düetten sonra,
istediği erkeği canlı bir pandomim ile,
arietta tarzında tanımlar. Max daha
sonra gelerek planını anlatınca Agathe
dehşete düşer . . . 2. Perde'nin
2. Sahnesi'nde Wolfsschlucht (Kurt
Boğazı) olağandışı doğa olaylarıyla
yansıtılırken Kaspar, Kara Avcı'nın
yardımıyla büyülü kurşunları döker.
3. Perde'nin başında Kaspar ve Max

ormandan dönerler, altı kurşunu
harcamışlardır; geriye sonuncu kurşun
kalmıştır. 2. Sahne'de Agathe, beyaz
gelin elbisesi giymiş, diz çökmüş dua
etmektedir; sonra kalkarak hüzünlü
duasını, Cavatina'yı söyler: "Und ob
die Wolke sie verhülle . . . " (Ve bulut
onu örterse, Güneş gökyüzünde
kalacaktır. Orada kutsal irade
yönetecek, dünya kör tesadüfiere
hizmet etmeyecektir. Göz, her zaman
saf ve berrak olarak tüm yaratıkları
sevgiyle kucaklayacaktır . . . Ve bu son
sabahı olacak, babası onu gelin olarak
çağıracaktır).
Und ob die Wolke sie verhülle,
Die Sonne bleibt am Himmelszelt;
Es waltet dort ein heil'ger Wille,
Nicht blindem Zufall dient die Welt!
Das Auge, ewig rein and klar.
Nimmt aller Wesen liebend wahr1
Für mich auch wird der Vater sorgen,
Dem kindlich Herz und Sinn vertraut,
Und war' dies auch mein letzter Morgen,
Rief mi ch sein Vaterwort als Braut;
Sein Auge, ewig rein und klar,
Nimmt meiner auch mit Liebe wahr!

Son sahnede ise ünlü Avcılar
Korosu'nun söylediği "Was
gleichwohl auf Erden dem
Jagervergnügen"den (Avcı keyfine
eşdeğer ne vardır yeryüzünde) sonra
Max son kurşunu atınca, Kaspar
vurulur ve ortalık karışır. Max olanları
prense anlatırken, bir keşişin araya
girmesiyle affedilir . . .
Schubert: G retchen a m Spin n rade

Daha önce Louis Spohr'un da
1 809'da bestelediği bu Goethe şiiri
Faust adlı eserin birinci bölümünde
yer alır. 1 7 Yaşındaki Schubert'in 1 9
Ekim 1 8 1 4 günü bestelediği 6/8'1ik
ölçüde, Re minör tonda ve o kadar
hareketli olamayan (nicht zu
geschwind) tempodaki Gretchen Çıknk
Başında adlı lied, onun müziklendirdiği
ilk Goethe şarkısı olmuştur.
Faust genç kızı kandırmıştır; zavallı
kız ise yün çıkrığının başına oturmuş,
piyanonun çıkrığı yansıtan eşliğinde ilk
aşkını anlatmaktadır: "Huzurum kaçtı,
kalbirn ağır, onu hiç, hiçbir zaman
bulamam. Onu bulamayınca, mezar
gibi bana tüm dünya, bir acıya
dönüştü. Zavallı başım dönüyor,
zavallı düşüncelerim mahvoldu".
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Pencereden yalnızca onu görmek için
bakmakta, onun soylu görünüşünü,
gülümseyişini, gözlerinin gücünü,
konuşmasının büyüleyici akıcılıgını, el
sıkışını, -ve de ah- öpüşünü
düşünmekte, sonunda ise onun
öpücükleriyle ölmeyi
düşünmektedir . . . Bu şarkı, Alman
liedinin dogumu olarak da anılır.
Gretchen am Spinnrade
Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz i st schwer,
lch fınde sie nimmer
Und nimmermehr.
Wo ich ihn nicht hab
Ist mir das Grab,
Die ganze Welt
Ist mir vergallt.
Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn
Ist m ir zerstückt.
Nach ihm nur schau ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihn nur geh ich
Aus dem Haus.
Sein hoher Gang,
Sein' edle Gestalt,
Seine Mundes Lacheln,
Seiner Augen Gewalt,
Und seiner Rede
Zauberfluss,
Sein Handedruck,
Und ach, sein Kuss!
Mein Busen drangt sich
Nach ihm hin.
Ach dürft ich fassen
Und halten ihn,
Und küssen ihn,
So wie ich wollt,
An seinen Küssen
Vergehen sollt!

Haendel: J ü l Sezar'dan 2 Arya

Tu la mia stella sei: Haendel'in

Londra'da Royal Academy for Music
için besteledigi beşinci büyük opera
olan, tam adıyla Giu/io Cesare in Egitto
(Jül Sezar Mısır'da) 20 Şubat 1 724'teki
ilk temsilinde, -ünlü ltalyan kastrat
Senesino'nun Sezar, ve bir yıl önce
Haendel'in Ottone'sindeki aryayı
söylemedigi için pencereden atmaya
kalktıgı Francesca Cuzzoni'nin ( 1 6981 770) Kleopatra rolünde büyük
başarıyla sahnelenmişti. Konusu MÖ
48 yılında Mısır'da Nil ırmagı
kıyılarında geçen üç perdelik operanın
1 . Perdesi'nde Sezar (alto kastrato)
ordusuyla, Roma asıllı Kral

Pompeus'u yenmiştir; halkın
koruyucusu Tribune Curius'un (bas)
atamasıyla ülkeyi yönetmeye başlar.
Pompeus'un eşi Cornelia (kontralto)
ve oglu, kralın affı için ugraşırlar ve
Sezar da bunu kabul eder. Ancak
Pompeus'un kesik başını Sezar'a
General Achilla (bas) ile yollayan
T olomeo (Ptolemus), kızkardeşi
Kleopatra'nın yardımıyla Romalı
kumandanı öldürmeyi planlamaktadır.
Sezar, Tolomeo'yu cezalandıracagını
belirtirken, Cornelia'nın intiharını
Curius önler; oglu Sextus (Sesto,
soprano) ise intikam için yemin eder.
Bu arada Kleopatra, kralı
Telomeo'nun öldürttügünü ögrenir;
önce Sezar'ı kandırarak Mısır'ın tek
hakimi olmayı düşünür. Sezar askeri
kampta Pompeus'un cenazesiyle
ilgilenirken Kleopatra kendisini,
gelecegi Tolomeo tarafından
engellenen Mısırlı soylu Lydia olarak
tanıtır. 1 . Perde'nin önemli
aryalarından birini söyler: "Tu la mia
stella sei" (Sen benim yıldızımsın).
Sezar da ona "Va tacito e no scasto"
(Işte bir avcı görüyorum karşımda)
diye başlayan arya ile cevap verir.
Pianger6 la sorte mia: 2. Perde'de
Parnas Dagı'ndaki Zevk Sarayı'na
bakan bahçeye, Tolomeo ve
Kleopatra'nın sırdaşı Nirenus (alto
kastrato) tarafından götürülen Sezar,
Kleopatra'yı hala Lydia olarak
tanımaktadır. O sırada Sezar'a karşı
ayaklanma oldugu haberi gelir.
Kleopatra asıl kimligini açıklayarak
isyanı bastırabilecegini, ancak Sezar'ın
kaçması gerektigini söyler. Sextus
T olomeo'yu öldürmek ister, ancak

General Achilla tarafından önlenir.
Achilla, Sezar'ın kaçtıgını ve büyük
olasılıkla boğuldugunu bildirir. Bu
arada Sezar'a aşık olduğunu anlayan
Kleopatra askerleri Tolomeo'ya karşı
toplar . . . 3. Perde'de ise, lskenderiye
limanında Kleopatra Mısırlllara esir
düşer. Sezar yüzerek kurtulduğu
N il'in kıyısında, yaralı olan Achilla'nın
Pompeus'u öldürdügü itirafını izler.
Achilla kumandayı Sextus'a
devredince, Sezar mühürlü emri
alarak askerlerin başına geçer ve
saraya Kleopatra'yı kurtarmaya gider.
Sezar'ın öldügünü sanan Kleopatra
büyük acı içinde resitatife başlar:
"E pur cosi", sonra da üzüntüyle ünlü
aryasını söyler:
Pianger6 la sorte mia
Si crudele e tanto ria,
Finche vita in petto avro.
Ma poi morta d'ogn'intorno
ll tiranno e notte e giorno
Fatta spettro agitero.

(Kaderim için aglayacagım, öyle zalim
ve acımasız ki. Gögsümde yaşam izi
oldukça; fakat ölümde, bu tiranı, gece
ve gündüz kızgın bir hayalet gibi taciz
edecegim) . . .
Sezar'ı gören Kleopatra'nın hüznü
büyük sevince dönüşecek, Sextus
Tolomeo'yu kılıçla öldürerek
babasının öcünü alacak; Sezar,
Kleopatra'nın tahta geçme önerisini
kabul etmeyerek onu kraliçe ilan
edecek, Roma'nın koruması altında,
barış ve özgürlük ortamında, aşklarını
açıklayacaklardır . . .
Duparc: 4 Şarkı

2 1 Ocak 1 848'de Paris'te dogan,
Mont-de-Marsan'da 1 2 Şubat
1 933'de ölen Fransız besteci H enri
Marie Eugene Duparc, müzik
egitimine Vaugirard Cizvit okulunda
Cesar Franck'ın piyano öğrencisi
olarak başlamış, hukuk öğrenimi
yaparken ondan kompozisyon
dersleri almıştır. lik bestelerini
beğenmeyen Duparc, 1 879'daki
Puşkin'in sözleri üzerine Roussalka
operası gibi bazı eserlerini yok etmiş,
orkestra için Va/s Süiti ( 1 874), Poeme
Nocturne ( 1 874), Leonore ( 1 875) gibi
az eserler vermiş; piyano için Sonat
( 1 867), 6 Reveries ( 1 865) gibi

169

besteler yapmış; Bach'ın iki Prelüd ve
Füg'ünü orkestra ve piyanoya
uygulamış, Franck'ın altı org eserini
iki piyano için ( 1 908) düzenlemiştir.
Onun asıl ilgi alanı ise, çogunlukla
orkestra eşligini öngördügü şarkılar
olmuştur. 1 868'de ses ve piyano için
besteledigi Beş Melodi Op.2'den de
önce yalnızca Chanson Triste ile
Soupir'i begenmiş; diger üçünü,
Serenade, Romance de Mignon
(Goethe) ve Le Galop
(Proudhomme) adlıları saklamıştır.
Gounod, Liszt ve Wagner etkisinde
kalan Duparc, 1 868-84 arasında 1 8
kadar şarkı yazmış, sonra uzun zaman
kendini ailesine adamış, kör oluncaya
kadar da resimle ugraşmıştır. Yarı
sakat yaşayan ve 1 884'de de felç
geçiren 36 yaşındaki genç bestecinin
bu durumu müzigine de aşırı
duygusallıkla yansımıştır. Dante'ye
büyük sevgisi olan, Baudelaire ve
Verlaine'in ilk hayranları arasında yer
alan, Mistral'in şiirlerinden derinden
etkilenen Duparc, Fransız melodi
tarzına müzikal öz kazandırmış,
duygusal bir yogunlukla söz ve müzigi
kaynaştırmış, Faure'nin olgunluk çagı
bestelerine kadar da rakipsiz
kalmıştır.
Au pays ou se fait la guerre

(Savaşın yapıldıgı ülke) adlı şarkıyı
Duparc, Fransız şair ve yazar
Theophile Gautier'nin ( 1 8 1 1 -72)
aynı adlı şiiri üzerine 1 869-70
yıllarında piyano eşliginde
bestelemiş; 1 876'de orkestra eşligini
yapmış, 1 9 1 1 - 1 3 yıllarında da yeni bir
orkestra düzenlemesiyle son şeklini
vermiştir. Duparc'ın aslı nda
Roussalka Operası için Absence
(Yokluk) adıyla öngördügü şarkı
orjinalde Fa minör tondadır ve
şatosunda yalnız başına, savaşa gitmiş
olan sevgilisinin özlemini çeken
kadını anlatır.
Au pays ou se fait la guerre
Au pays ou se fait la guerre
Mon bel ami s'en aile.
l l semble iı mon coeur desele
Qu'il ne reste que moi sur terre.
En partant au baiser d'adieu,
ll m'a pris mon ame a ma bouche . . .
Qui l e tient s i longtemps, mon Dieu?
Voila le soleil qui se couche,
Et moi toute seule en ma tour
j'attends encore son retour.

Les pigeons sur l e toit roucoulent,
Roucoulent amoureusement,
Avec un son triste et charmant;
Les eaux sous les grands saules coulent . . .
J e m e sens tout pres de pleurer,
Mon coeur comme un lys plein s'epanche,
Et je n'ose plus esperer,
Voici briller la lune blanche,
Et moi toute seule en ma tour
j'attends encore son retour . . .
Quelque'un monte a grands pas la rampe . . .
Serait-ce lui, mon doux amant?
Ce n'est pas lui, mais seulemet
M on petit page avec ma lampe . . .
Vents d u soir, volez, dites-lui
Qu'il est ma pensee et mon reve,
Toute ma joie et mon ennui.
Voici que l'aurore se leve,
Et moi toute seule en ma tour
j'attends encore son retour.

l'l nvitation au voyage (Yolculuga
davet) adlı şarkı ise Duparc'ın sevgili
şairi Charles Baudelaire'in ( 1 82 1 -67)
ölümünden sonra 1 870'de piyano
eşlikli bestelenmiş, 1 892'de orkestra
versiyonu yapılmıştır. Aynı şiiri aynı
yıllarda Emanuel Chabrier ( 1 84 1 -94)
de bestelemiştir. Şair sevgilisiyle
birlikte, herşeyin düzen, güzellik, lüks,
sükünet ve arzu içinde oldugu bir
yerde yaşamak, doyasıya sevmek ve
ölmek istemektedir.
l'lnvitation au voyage
Mon enfant, ma soeur,
Songe a la douceur
D'aller la-bas vivre ensemble,
Aimer a loisir
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble.
Les soleils mouilles
De ces ciels brouilles
Pour mon esprit ont les charmes
Si mysterieux
De tes traitres yeux,
Brillant a travers leurs larmes.
Li, tour n'est qu'ordre et beaute,
Luxe, calme et volupte.
Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Don't l'humeur est vagabonde;
C'est pour assouvir
Ton moindre desir
Qu'ils viennent du bout du monde.
Les soleils couchants
Revetent les champs,
Les canaux, la ville entiere,
D'hyacinthe et d' or;
Le monde s'endort
Dans une chaude lumiere!
La, tour n'est qu'ordre et beaute,
Luxe, cal me et volupte.

Chanson triste (Hüzünlü Şarkı) adlı

melodi, Fransız doktor ve şair,

Mallarme'nin arkadaşı Henri Cazalis'in
( 1 840- 1 909) 1 87S'te, Jean Lahor
takma adıyla yayınladıgı /'11/usion (hayal)
başlıklı şiir koleksiyonundan biri
üzerine bestelenmiştir. Dogu
düşüncesi ve karamsarlıgının, hiçligin
süslü biçimde yansıdıgı bu şiirlerden
birini daha önce elde eden Duparc,
ezgiyi Mi bemol majör tonda 1 862'de
yine piyano eşliginde yazmış, 1 9 1 2'de
de orkestra eşligini hazırlamıştır. Aynı
şiiri Saint-Saens da ilk sözcüklerini
başlık olarak kullanarak Dans ton Coeur
(Senin Kalbinde) adıyla 1 872'de
bestelemiştir. Şarkının sözleri şöyle:
"Yüreginde, yumuşak bir yaz gecesi
mehtabı uyukluyor; yaşamın
sıkıntılarından kaçmak için ben de
ışıgında bogulacagım. Hüzünlü kalbimi
ve düşüncelerimi sevecen sakin
kollarında salladıgında sevgilim, geçmiş
acıları unutacagım. Bazan hasta başımı
dizlerine koyacak ve bizden söz
edecekmiş gibi bir balad söyleyeceksin.
Hüzünle dolu gözlerinden o kadar çok
öpücük ve sevgi içecegim ki, o zaman
belki iyileşecegim."
Chanson triste
Dans ton coeur dort un clair de lune,
Un doux clair de lune d' ete,
Et pour fuir la vie importune,
J e me noierai dans ta clarte.
j'oublierai les douleurs passees,
Mon amour, quand tu berceras
Mon triste coeur et mes pensees
Dans le calme aimant de tes bras.
Tu prendras ma tete malade,
Oh! Quelque fois, sur tes genoux,
Et lui diras une baliade
Qui semblera parler de nous;
Et dans tes yeux pleins de tristesse,
Dans tes yeux alors je bo i ra i
Tant de baisers et de tendresses
Que peut-etre je guerirai.

Phidyle ismini taşıyan şarkı ise,
gençligi gezginlikle geçen, sonra da
siyasi eylemleri ve cumhuriyetçi
fikirleriyle tanınan, seçimlerde
kaybedince de 1 848'den sonra şiir
yazmaya başlayan, genellikle de antik
Yunan medeniyetinden ve mitlerden
esinlenen Fransız Charles Marie
Leeonte de Lisle'nin ( 1 8 1 8-94)
şiirlerinden biri üzerine 1 882'de
piyano eşlikli olarak La bemol majör
tonda bestelemiştir. Duparc, şarkının
orkestra versiyonunu ise, on yıl sonra
gerçekleştirmiştir.
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Phidyh�
L'herbe est molle au sommeil sous les frais
peupliers,
Aux pentes des sources moussues,
Qui dans les pres en fleur germant par mille
issues,
Se perdent sous les noirs halliers.
Repose, ô Phidyle! Midi sur les feuillages
Rayonne et t'invite au sommeil.
Par le trefle et le thym, seules, en plein soleil,
Chantent les abeilles volages;
Un chaud parfum circule au detour des
sentiers,
La rouge fleur des bl es s'incline,
Et les oiseux, rasant de l'aile la colline,
Cherchent l'ombre des eglantiers.
Mais, quand I'Astre, ineline sur sa courbe
eclatante,
Verra ses ardeurs s'apaiser.
Que ton plus beau sourire et ton meilleur
baiser
Me recompensent de l'attente!

Liszt: 2 Victor H ugo Liedi

Liszt 1 842'deki lskoçya, Belçika, Fransa
ve ilk Petersburg konserinden sonra
yine Ren ırmağındaki Nonnenwert'te
Kontes Marie d'Agoult ile geçirdiği
tatilde ünlü Fransız yazar Victor H ugo
( 1 802-85) ile ilgilenmiş, 1 842-44
yıllarında -sonuncusu da 1 849'da
olmak üzere- onun altı kadar şiirini
bestelem iştir.
"Enfant, si j'etais roi " (Çocuk,
eğer kral olsaydım, sizin tek bir
bakışınız için imparatorluğu, arabamı,
asamı ve dizçökmüş halkımı, altın
tacımı, kırmız mermer banyolarımı
ve denizin yetemediği donanmamı
verirdim. Eğer Tan rı olsaydım,
dünyayı, havayı ve suları, melekleri,
yasalarım önünde boy eğen iblisleri,
üretken derin kaosu, ebediyeti, uzayı
ve gökyüzünü senin tek bir
öpücüğün için veri rdim!) adlı şiirini
Liszt 1 844'de bestelemişti r (5283).
Yine aynı yıl Berlin'de yayınlanan
liedi Liszt piyanoya da uygulamıştır
(R537).
...

Enfant, si j'etais roi
Enfant, si j'etais roi, je donnerais l'empire
Et mon char et mon sceptre et mon people
a genoux,
Et ma couronne d' or, et mes bains de
porphyre
Et mes flottes a qui la mer ne peut suffire
Pour un regard de vous!

Si j'etais Dieu, la terre et l'air avec les ondes,
Les anges, les demons courbes devant ma loi,
Et le profond chaos aux entrailles fecondes,
L'eternite, 1' espace et le s cieux et les mondes
Pour un baiser de toi!

Oh, quand je dors (Ah, uyuduğum
zaman) isimli Victor H ugo'nun şiirini
ise Liszt 1 842'de bestelemiştir
(5282 - R569). Onun en başarılı
liedlerinden sayılan bu parça, önce
hafifçe engellenmiş gibi bir
atmosferde, 4/4'1ük ölçüde başlar,
olağanüstü bir doruğa yükselir ve yine
çok hafif (pianissimo) sona erer. Şiirin
sözleri şöyle: "Uyuduğum zaman
yatağımın yanına gel, tıpkı Laura'nın
Petrarca'ya göründüğü gibi, Ve
geçerken nefesin bana dokunduğunda
ağzım açılıverecek! Belki de çok uzun
süren karanlık bir düşün sona erdiği
alnımda bakışın bir yıldız gibi
yükselecek . . . Düşüm aniden
parlayacak! Bir ateşin uçuştuğu
dudağımın üzerine Tanrı'nın bile
kutsadığı bir öpücük kondur . . .
Ruhum aniden uyanacaktır!"
Oh, Quand je dors
Oh! Quand je dors, viens apres de ma
couche, viens
Comme a Petrarque apparaissait Laura,
Et qu'en passant ton haleine me touche . . .
Soudain m a bouche
S'entrouvrira!
Sur mon front morne ou peut-etre s'acheve
Un songe noir. un songe noir qui trop
longtemps dura,
Que ton regard comme un astre se leve . . .
Soudain mon reve
Rayonnera!
Puis sur ma levre ou voltige une flamme,
Eclair d'amour que Dieu epura,
Pose un baiser, et d'ange deviens femme . . .
Soudain mon ame
S' eveili e ra!

Liszt: Pace non trovo

Liszt'i n 5270 olarak numaralanan, ses
ve piyano için 1 838-39 yıllarında
yazdığı Üç Petrarka Sonesi (Tre Sonetti
di Petrarca), onun ltalya'daki uzun
kalışı sırasında bestelenmiştir. Üçüncü
çocuğu, ilk oğlu Daniel'in de doğduğu
yıl Kontes Marie d'Agoult ile mutlu
bir yaşam süren besteci, 47 (aslı
No. l 34), 1 04 ve 1 23 numaralı üç
soneyi müziklemiştir: No. l Pace non
trovo; No.2 8enedetto sia il giorno;
No.3 1 vidi in terra angelici costumi.

1 4. yüzyıl ltalyan şairi ve yazarı
Francesco Petrarca ( 1 304- 1 374) halk
diliyle yazdığı Pace non trovo (Huzur
bulamıyorum) sözleriyle başlayan ve
aslında 1 34 numaralı sonesi olan şiiri
Liszt, olağanüstü bir anlatımla ve
rubatolarla süslemiştir. Şiirin sözleri
şöyledir: "Huzur bulamıyorum,
savaşmak istemiyorum 1 Ürperiyorum,
umuyorum, buz gibiyim: 1 Göklerde
uçup yere iniyorum 1 Tüm dünyayı
kucaklıyorum. - Beni hapsetti
bırakmıyor 1 Tutmadan, bağlamadan 1
Aşk beni öldürmüyor 1 Ama
yaşatmıyor da . . . - Gözlerim olmadan
görüyorum 1 Dilim olmadan
bağınyorum 1 Ölecekmiş gibi yardım
istiyorum 1 Kendimden nefret
ediyorum, herkesi seviyorum - Acı
beni sarıyor, gülerken ağlıyorum 1
Yaşam ve ölüm benim için eşdeğer 1
Ben böylece sizin kadınınızım."
Pace non trovo
Pace non trovo, e non ho da far guerra,
E terno, e spero, ed ardo, e son un ghiaccio:
E volo sopra '1 cielo, e giaccio in terra;
E nulla stringo, e tutto '1 mondo abbraccio.
Tal m'ha in priggion, che non m'apre. ne serra,
Ne per suo mi ritien, ne scioglie il laccio,
E non m'uccide Amor, e non mi sferra;
Ne mi vuol vivo, ne mi trahe d'impaccio.
Veggio senz'occhi; e non ho lingua e grido;
E bramo di perir, e cheggio aita;
Ed ho i n odio me stesso, ed amo altrui:
Pascomi di dolor; piangendo rido;
Egualmente mi spiace morte e vita.
In questo stato son, Donna, per Voi.

Granados: La Maja y el R uiseiior

Kendi de iyi bir yazar ve ressam olan
lspanyol besteci Enrique Granados,
ünlü ressam Francisco Goya'ya ( 1 746-
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1 828) hayrandı. G ranados Goya'nın
müzikal degişime en uygun altı resmi
seçmiş ve bir süit biçiminde
bestelemiştir. Bunlardan her birini de
kendi için önemli kişilere adamıştır:
1 . Los Requiebros (Zarif komplimanlar)
- Avusturyalı ünlü piyanist ve Liszt'in
ögrencisi Emil Sauer'e; 2. Co/oquio en la
Reja (Aşk Düeti) - Ünlü Fransız
piyanist Edouard Risler'e; 3. El
Fandango de Candil (Mum ışıgında
Fandango) - Paris'te ögrenciligi
sırasında odasını paylaştıgı ünlü
lspanyol piyanist Ricardo Vifies'e; 4.
Quejas o la Majo e e/ Ruisenor
(Yakınışlar, ya da Gençkız ve Bülbül) Yaşama birlikte veda ettigi eşi Amparo
Gal'e; S. El Amor y la Muerta (Aşk ve
Ölüm) - Paderevski'nin ögrencisi,
sonradan ABD'ye yerleşen Ingiliz
piyanist Harold Bauer'e; 6. Serenato
des Espectro (Hayale Serenad) piyanist Alfred Cortot'ya . . .
Goyescas'ın dördüncü parçası "Quejos
o la Majo y el Ruisor" (Yakınışlar, ya da
Gençkız ve Bülbül) Granados'un
büyük bir aşkla baglı oldugu, geride
kalan pekçok mektuptan da anlaşılan
eşi Amparo Gal'a ithaf edilmiş; süitin
en güzel, en duygulu parçasıdır.
Romantik bir rapsodiye banzeyen
parçada, gençkızın melankoliyle
yükselen acı yakınışlarına, bülbülün
kadans biçiminde arabesklerle
şakıyarak, dem çekerek cevap verişi
yansıtılır. Bu parça ayrıca
G ranados'un 1 8. yüzyıl lspanyol
müzigi etkisinde F. Periquet y
Zuaznabar'ın sözleri üzerine yazdıgı
1 5 Tonadil/as al estilo antiguo ( Eski
stilde 1 S Tonadilla) adlı dizisinin
onüçüncüsü olarak yer alır. Tonadiila
ise eski lspanyol tiyatrosunda ara
müzigi olarak kullanılan zarif ve bazan
şarkılı bir serenat benzeridir.
Guastavino: La Rosa y el Sauce

La Rosa y el Sauce (Gül ve Otlak) adlı
şarkı ise Arjantinli ünlü şarkı yazarı
Carlos Guastavino'nun F. Silva'nın
sözleri üzerine besteledigi son
melodilerden biridir.
Puccini: 3 Şarkı

Aralarında La Boheme ( 1 896), Tosca
( 1 900), Madama Butterfly ( 1 904).

Turandot ( 1 926) gibi ünlü olanlarının
da bulundugu 1 2 opera yazan ! talyan
besteci, -tam adıyla- G iacomo
(Antonio Domenico Michele
Secondo Maria) Puccini, bazı dini ve
dindışı koro eserleri, az sayıda oda
müzigi, beş orkestra eseri, birkaç org
parçası, piyano için bir Picco/o Tango
( 1 942) ve 1 4 kadar da şarkı
bestelemiş, ancak bunların çogunu da
yayınlamamıştır.
Morire? E chi la quale la vita

(Ölmek? Hem de yaşarken) sorusuyla
başlayan şarkıyı Puccini, G iuseppe
Adami'nin ( 1 878- 1 946) Per la Croce
Rossa /taliana ( ! talyan Kızılhaçı için)
adlı kitabından alarak 1 9 1 7'de
bestelemiştir. Puccini ile La Rondine
operasını bestelerken librettoyu
hazırlayarak 1 9 1 7'de işbirligine
başlayan Adami, besteciye ll Tabarro
ve Turandot operalarının
librettolarında da yardımcı olmuş,
1 928'de bestecinin mektuplarını
yayınlamış (Epistolario); 1 93S'de
Puccini'nin ilk biyografısini hazırlamış,
uzun yıllar Milane'daki La Sera
gazetesinde müzik eleştirileri yazmış,
Ricordi yayınevinde görev almıştır.
Sole e amore (Güneş ve Aşk),
şarkısını ise Puccini, "ll sole
allegramente" (Neşeli Güneş) adlı
kendi dizeleri üzerine bir sabah
serenadı (Mattinata) tarzında 1 888'de
bestelemiştir.
Canto d'anime (Canlı Şarkı) adlı

arya tarzındaki şarkının sözleri Luigi
lllica'nın ( 1 8S7- 1 9 1 9) Pagina d'Aibum
(Aibüm sayfası) adlı eserinden
alınmıştır. Macera dolu bir yaşam
süren, 1 876'da Türklere karşı savaşan
ve 3S librettosu ile tanınan lllica,
Puccini'nin Manon Lescaut, La Boheme,
Tosca, ve Modama Butterfly
operalarının librettolarını da
hazırlamış; G iordano, Mascagni gibi
pekçok besteci için de çalışmıştır.
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VOKAL M Ü Z i K V OC A L

M ESUT i KTU,

M tr S IC

bariton baritane

S E RG EY GAVRI LOV,

piyano piano

M ESUT I KTU
Ankara'da doğan Mesut lktu,
Eduard Heindrichs, Saadet lkesus
Altan ve Afro Poli ile çalıştığı Ankara
Devlet Konservatuvarı Opera Yüksek
Bölümü'nden 1 970'de mezun oldu.
Aynı yıl devlet bursuyla gittiği Berlin
Devlet Yüksek Müzik Okulu'nda Prof.
Herbert Brauer (şan ve opera
sahnesi), Prof. Schmidth Rhein ve
Prof. Gerhard Puchelt'le (lied) çalıştı.
1 973'de Türkiye'ye dönerek Istanbul
Devlet Operası'na girdi. Sesi, tekniği
ve geniş ses yelpazesiyle ülke içinde
ve dışında opera temsillerinde olduğu
kadar vokal senfonik konserler ve
resitalierde de beğeni toplayan lktu,
özellikle Sevil Berberi, Sihirli Flüt, Don
Carlos ve Otel/o'daki rolleriyle
seçkinleşti. Operanın yanısıra konser
şarkıcısi olarak da tanınan sanatçı,
Devlet Senfoni Orkestraları eşliğinde
G ustav Mahler'in bazı eserlerinin
yurdumuzdaki ilk seslendirilişini yaptı
ve uluslararası müzik festivallerine
katıldı. Yurtdışında Almanya, Rusya,
Azerbaycan, Romanya, lsviçre,
Çekoslovakya, Kazakistan,
Yugoslavya, Bulgaristan ve Polanya'da
sahneye çıktı. Konserlerinde Türk
bestecilerinin eserlerini de tanıtan
Mesut lktu, Saygun'un kendisi için
düzenlediği Bariton ve Orkestra için Beş
Ezgtnin ilk seslendirilişini yaptı. Halen
Istanbul Devlet Opera ve Balesi'nde
solist olan lktu, Mimar Sinan Devlet
Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği de
yapmaktadır.
•

Necil Kazım Akses ( 1 908- 1 999)

Anlatarnıyorum (Şiir Poem by Orhan Veli Kanık)
Sılaya giderken (Şiir Poem by Ömer Bedrettin Uşaklı)
•

•

Ahmet Adnan Saygun ( I 907- 1 9 9 1 )

Dilek (Şiir Poem by A. Adnan Saygun)
Dönsem (Şiir Poem by A. Adnan Saygun)
•

•

Nevit Kodallı ( 1 924-)

Sevinç (Şiir Poem by Özdemir Asaf)
• Kokteyl Parti (Görünmeyen Adam)
(Şiir Poem by Ü mit Yaşar Oğuzcan)

•

İlhan Usmanbaş ( 1 92 1 -)
•

Bakışsız bir Kedi Kara (Şiir Poem by Ece Ayhan)
• Mısrayim (Şiir Poem by Ece Ayhan)
Muammer Sun ( 1 932-)

•

Seni Sevdim Diye Kınariarsa Beni (Şiir Poem by Ömer Hayyam - A. Kadir)
Yum Gözlerini Gör Beni (Şiir Poem by Sinemis Adige Sun)
•

C enan Akın ( I 932-)

Keklik (Ağıt), (Şiir Poem by Cenan Akın)
İlhan Baran ( 1 934-)

Ferayi (Sözler: Anonim Lyrics: Anonymous)
Evlerinin Önü (Sözler: Anonim Lyrics: Anonymous)
•

•

Cemal Reşit Rey ( 1 904 - 1 985)

Yağmur (Sözler: Anonim Lyrics: Anonymous)
Tutarn Yar Elinden (Şiir Poem by Erzurumlu Emrah)
•

•

Ulvi Cemal Erkin ( 1 906 - 1 972)
•

Hanifem (Sözler: Anonim Lyrics: Anonymous)
Divan (Sözler Lyrics by Bayburtlu Zihni)
•

Ahmet Adnan Saygun

Bozlak (Sözler: Anonim Lyrics: Anonymous)

• Born in Ankara Mesur İ kru

graduared from Ankara Srare
Conservaroire Superior Opera Seetion in
1 970 where he srudied wirh Eduard
Heindrichs, Saadet i kesus-Alran and
Afro Poli. He wenr

ro

Germany on a

governmenr scholarsh ip

ro

srudy

singing and sraging wirh Prof. Herben
Brauer, lied wirh Prof. Schmidr-Rhein

Gürer Aykal ( 1 942-)

Köroğlu (Sözler: Anonim Lyrics: Anonymous)

and Prof. G. Puchelr ar Berlin
Hochschule der Künsre. He enrered rhe

24.6.2000, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.30
Ararürk Culrural Centre, Concerr Hal l 7 . 30 pm
,

Isranbul Srare Opera when he rerurned
ro

Turkey in 1 97 3 . He is well-known
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for his outstanding voice, technique

Srare Opera a s co-reper i reur and has

Sılaya Giderken

and vocal range in operas, vocal

performed in concerrs as soloisr wirh

symphonic concerrs and recitals both in

the Moldavian Philharmonic Orchesrra

Gidip de gelmernek var, gelip de görmemek
var.
Böyle agladıgım gün gözümde yandı Anne,
Öksüz kalbirnde gene bir dert uyandı Anne,
Teselli edemiyor beni, ne gül, ne bahar . . .
Bu öksüzlük acısı derin, çok derin Anne.
Ecelin kanlı yüzü sırıtıyor başımda,
Bilmiyorum varlıgım alevden bir gölge mi?
Niçin sürükler beni, bilmiyorum, bu gemi ?
Dumanlı b i r hatıra tirriyor gözyaşımda,
Haykırıyor gönlüme engin denizler, daglar.
Gidip de gelmernek var, gelip de görmemek
var.

Turkey and abroad. He is a specialist in

berween 1 98 1 -90. He worked in Kluj

performing It Barbiere di Siviglia, Die

Napoka as Chief Reperi reur and he is
ar presenr co-reperireur at the İ stanbul

Zauberflb'te, Don Carlos, La Traviata and
Otello. Well known for his concerr

Srare Opera and Baller.

appearences, Mesut İ ktu premiered
same of works by Gusrav Malıler w ith
State Symphony Orchestras and
performed at international music

Akses: Anlatarnıyorum -

Sılaya giderken

1 6 Şubat 1 999'da ölen bestecimiz
Necil Kazım Akses'in Anlatarnıyorum
Switzerland, Kazakhsran, Yugoslavia,
adlı şarkısı onun 1 964-65 yıllarında,
Bulgaria and Poland. He has
Ankara Devlet Konservatuvarı'nda
inrroduced Turkish composers' works
şan öğrencilerine verdiği dersler
in concerts and premiered Five Melodies
nedeniyle bazı orta, bazı tiz sesler ve
for Orchestra and Baritone which was
piyano için yazdığı yedi parçadan
arranged for him by A. Adnan Saygun.
oluşan Portreler'in beşincisidir: 1 .
He is at presenr on the teaching staff of
Mumların Karanlığı, 2 1 .3. 1 965 (Baha
Mimar Si nan State Conservaroire.
Vefa Karatay); 2. Dost, 4. 1 0. 1 964
(Cahit Külebi); 3. Tokat'a Doğru,
1 8. 1 1 . 1 964 (Cahit Külebi); 4.
SERGEY GAVRI LOV
�------1 Alaturka, 3 1 . 1 2. 1 964 (Melih Cevdet
• 1 95 1 'de Rusya'nın Taganrog
Anday); 5. Anlatamıyorum, 23. 1 . 1 965
kentinde dogan Sergey Gavrilov,
(Orhan Veli); 6. Süt, 8.4. 1 965 (Cahit
Moldavya Devlet Konservatuvarı'nda
Külebi); 7. Ağıt (Oktay Rıfat).
Prof. Voyçehovski'yle eğitim gördü.
Sonuncusu dışında bu altı parçayı ilk
Moldavya Devlet Operası'nda
kez soprano Özgül Tanyeri piyanist
korepetitör olarak çalıştı. 1 98 1 - 1 990
Gülay Uğurata eşliğinde 1 966'da
yıllarında Moldavya Filarmoni
Ankara Radyosu stüdyosunda
Orkestrası'yla birçok konsere solist
seslendirmiş; şiirleri ise Necil Kazım
olarak katıldı. Daha sonra Kluj
Akses okumuştur.
Napoka'da başkorepetitör olarak
görev yapan Gavrilov, halen Istanbul
Anlatarnıyorum
Devlet Opera ve Balesi'nde
Aglasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?
korepetitör olarak çalışmaktadır.
Dakunabilir misiniz göz yaşlarıma ellerinizle?
festivals as well as in Germany, Russia,
Azerbai jan, Romania, Hungary,

• Born i n Taganrog (Russia) in 1 95 1 ,

Sergey Gavrilov srud ied wirlı Prof.
Voychehovsky in Moldavia Srare
Conservaroire. He worked ar Moldavia

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayersiz oldugunu;
Bu derde düşmeden önce.
Bir yer var biliyorum,
Her şeyi söylemek mümkün.
Epeyce yaklaşıyorum, duyuyorum,
Anlatamıyorum.

Sılaya Giderken adlı şarkı ise, Ömer
Bedrettin Uşaklı'nın ve Ahmet Kudsi
Tecer'in şiirleri üzerine konuşmayı
da içeren bas-bariton ve orkestra
için 1 935'te H indemith ile Ankara
Konservatuvarı'nı kurma çalışmaları
arasında bestelenen Şiir ve Müzik adlı
eser içinde yer alır. Daha sonra,
1 968'de Akses yine Ankara Devlet
Konservatuvarı'ndaki "Türkçe
metinli müzikli diksiyon" dersleri
sırasında Mesut l ktu'yu bu şarkı için
çalıştırmış ve şarkının piyano partisini
de Walter Strauss hazırlamıştır.

Saygun: Dilek - Dönsem

Müziğin her türünde eser yazan
bestecimiz Adnan Saygun'un son
verimlerinden bazılarını, sözleri de
kendisinin olan Insan Üzerine Deyişler
oluşturur. Bu sözlere Deyiş adını
veren Saygun, şan ve orkestra için bu
ismi taşıyan altı dizi bestelemiştir: 1.
Op.60 ( 1 977), ll. Op.6 1 ( 1 977), lll.
Op.63 ( 1 983), IV. Op.64 ( 1 978), V.
Op.66 ( 1 978 ve VI. Op.69 ( 1 984). Bu
Deyişler'le ilk kez şair yönünü müzikle
açıklayan Saygun, bu anlamlı şiirlere,
sonradan sade bir piyano düzenlemesi
de yapmıştır.
I nsanın ümitlerini, arzularını, kaderini
ve insan sevgisini bir halk ozanı tavrıyla
mistik yönden de dile getiren
Deyişler'den ilki olan Op.60 beş şiirden
oluşur: 1 . Şarkı, Ağıt yaşamın geçiciliğini
beş ayrı ölümle canlandırır: I nsan nasıl
olsa olsa ölecektir; bir anda yok
olacak; çöldeki asker sıla özlemiyle
yanarak susuzluktan ölecek; ll. Dünya
Savaşı'nda yahudiler gaz odasında
toplu ölüme yollanacak; kendi
çukurlarını kazan savaş esirlerinin
yaşamı son bulacak; Japonya'ya atılan
atom bombası kitleleri yok
edecektir . . . 2. Şarkı, Üç Kuş: Birinci
kuş bereketi ve suyu, ikinci kuş can
alıcı olan avcılığı, üçüncü ise bu ikisi
arasındaki çelişkiyi sembolizmle
vurgular. 3. Şarkı, Dönsem gerçek
sevgiyi araştırır: Hem de dünyanın
kötülüğü ve insanın vahşetine karşın . . .
Dönsem
Dönsem, topragı kül, dalları kan, insanı taş . . .
Yer kaynayı, kaynayı . . .
Dönsem, igneyi kuyu. Dip çamur, su kara . . .
El açıp, dolap. dolap . . .
Dönsem, topragı kan, taşı kan, insan, insanı,
kan . . .
Yel savrulu, savrulu . . .
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4. Şarkı Hasret kavuşulamayanları,
özlemi, aslında gönülde olan sevgiyi
yansıtır . . . 5. Şarkı Dilek bir tür derviş
tekerlernesi gibi resitatif şekilde
başlar ve cümle sonları "Dost"
deyişiyle noktalanır. Mevlana'nın
mısralarını anımsatan anlatımla, tüm
kargaşadan uzaklaşıp hak yolunda
buluşmayı önerirken hep sevgiyi
vurgular. Dilek yine bir resitatifle,
"tek" notanın tekrarıyla biterken
ısrarla yükselen "Dost" ile Tanrı
katına ulaşmış gibidir.
Dilek
Hak yolunda buluşalım, bir ekme!li bölüşelim,
Gönül gönle bilişelim, aşk oduna tutuşalım,
Dost.
Bir ekme!li bölmek gerek, göz yaşını silmek
gerek,
Gönüller bilişmek gerek, Hak yolunu bulmak
gerek, Dost.
Ya!lan balçık gayrı dinsin, gece aydın güne
dönsün,
Gönüllere ışık sinsin, yer sevinsin, gök
sevinsin, Dost.
Aşk odunu söndürme, gel. A!luya el sundurma,
gel.
Gönülleri söndürme, gel. Yüre!lini yandırma,
gel. Dost!
Hak yolunda, bir ekme!li gönül gönle
bölüşelim.
Hak yolunda buluşalım.
Hak yolunda buluşalım, bir ekme!li bölüşelim,
Gönül gönle bilişelim, aşk oduna tutuşalım,
Hak yolunda buluşalım, aşk oduna tutuşalım,
Aşk oduna tutuşalım, aşk oduna tutuşalım,
Dost!

Kodal/ı: Sevinç - Kokteyl Parti

Kodallı ilk şarkıları olan Yedi Poem adlı
diziyi 1 946'da Ankara'da yazmış ve bu
dizi Ankara Konservatuvarı Konser
Salonu'nda Bülent Arel'in piyano
eşliğiyle Nevin Örge tarafından 30

Nisan 1 947'de seslendirilmişti. I kinci
olarak 1 949'da Fransa'da yazdığı Üç
Pastiş (Benzetmeler): 1 . Yahha Ulu
Kavak (sözler anonim), 2. Türkü
(Karacaoğlan), 3. Boz/ak
(Karacaoğlan) Paris Radyosu'nda
Aydın Gün tarafından ilk kez 1 95 1 'de
seslendirildi. 1 958'de Kodallı Ümit
Yaşar Oğuzcan'ın Garip Şiirler Albümü
başlıklı eserinden esinlenerek, önce
yedi şarkıdan oluşan Garip Şarktlar
A/bümü'nü besteledi: 1 . Dalyan Kahvesi
(Oktay Rıfat), 2. Türkü (Karacaoğlan),
3. Kilise (Asaf Halet Çelebi), 4.
Mengen Türküsü "Yahha Ulu Kavak",
5. Mevlana'da Olmak (Fazıl Hüsnü
Dağlarca), 6. Söz (Orhan Veli), 7.
Hikôye (Cahit Külebi) adlı
şarkılardan oluşan eser, ilk kez
1 960'da bas-bariton Selim Ünokur
tarafından Ankara Radyosu'nda
seslendirildi; sonra da 1 963' de Karl
Öhring eşliğinde Müfıde Özgüç
tarafından, yine Ankara Radyosu'nda
kaydedildi.
Kodallı daha sonra, 1 960'da bu renkli
ve kolay aniatımlı Garip Şarktlar'ın
sayısını 27'ye kadar arttırdı.
Gerçekten de garip adlar da taşıyan
bu şarkıların devamı şöyle sıralanır: 8.
Ay lştğmda Bekleyiş, 9. Sonbahar Geliyor,
1 O. lçkiye Benzer Birşey, 1 1 . Kokteyl
Parti, 1 2. Ölümden Bir Dem Sürelim, 1 3.
Sivas Yol/armda, 1 4. Yirminci Asrm Ilk
Yartsı, 1 5. Boz/ak, 1 6. Pandora'nm
Kutusu, 1 7. Gökyüzü, 1 8. Saym Boy, 1 9.
Delice Söyleşme, 20. Sevinç, 2 1 . Avrat,
22. Oturakit Şiir, 23. Yerli Film, 24.
Mualld, 25. Maksimum, 26. Parsel, 27.
Zampak eyin pi (Ip niye kopmaz'ın
tersi).
Bunlardan 20 numaralı Sevinç,
Özdemir Asafın, bir mektubun
yarattığı düşünceleri yansıtan şiiri
üzerine bestelenmiştir.
Sevinç
Bana bir mektup geldi, içinden ben çıktım.
Bir eşittir i ki.
Ben tuttum seni yazdım, sevgiledim,
Çizdim, sevgiledim.
Sen sevgilenince,
Seni tam kalbinden vurdum!
Seni kestim, seni yedim!

No. l l Kokteyl Parti ise Ümit Yaşar
Oğuzcan'ın bir kokteyldeki
konuşmaları stilize ederek alaya alan
kelime oyunlarıyla canlandırılır.

Kokteyl Parti
Poh poh poh, pöh pöh pöh, fıs fıs fis, fıs fıs
fıs, fos fos fos . . .
Fasır fasır, fosur fosur, hih hih hih, şıkır şıkır,
şakır şakır,
Heh heh heh! Tıkır tıkır, takır takır, Hah hah
hah!
Fıkır fıkır, fokur fokur, Hah hah hah!
Fikir fikir, fakir fakir, Vah vah vahı
Ye ye ye, ya ya ya, şa şa şa,
Yaşa ye!
Ye yaşa!
Hi hi hi, he he he, ha ha ha! . . .

Usrnanbaş: Bakışsız bir Kedi Kara 

Mısrayim
20. yüzyılın yeni müzik akımlarını,
sayısı yüzü geçen eserleriyle en çok
yansıtan bestecimiz olan llhan
Usmanbaş, ses ve piyano için ilk eseri
olan Üç Müzik/i Şiir'i yakın dostu
besteci, şair, ressam Ertuğrul Oğuz
Fırat'ın ( 1 923) şiirleri üzerine
1 952'de bestelemiştir. Bu eseri
bestecinin eşi soprano Atıfet
'
Usmanbaş, piyanist Lionel N owak
eşliğinde ilk kez Amerika'da
Bennington Festivali'nde 1 952'de
seslendirmiştir. Şair Ece Ayhan'ın
Baktşstz bir Kedi Kara s ı nı, i lhan
Berk'in Şen/ikname'sini ve Behçet
Necatigil'in Kare/er'ini müziklemesi,
müzikal ses ile şiirsel sesin yakınlığını
araştırması ise 1 970'1i yıllardadır. i lk
kez 1 977'de Istanbul Uluslararası
Sanat Bayramı'nda Mesut l ktu
tarafından piyanoda Metin Öğüt'ün
eşliğinde seslendirilen Baktşstz bir
Kedir Kara'da Usmanbaş, Ece
Ayhan'ın dil ve hece
deformasyonlarını müziğe geçirdiğini,
ancak bunun edebiyatçıların ilgisini
pek çekmediğini de belirtmiştir. 1 7
Dakika kadar süren bu demetten
Baktşstz bir Kedi Kara, sürrealist bir
şiirin değişik tatta yansımasıdır.
'

Bakışsız bir Kara Kedi
Gelir bir dalgın cambaz.
Geç saatierin denizinden üfler lambayı,
Uzanır a!lladı!lım yanıma. Danyal yalvaç için.
Sayıklar bir dilde bilmedi!lim.
Gö!lsünde aııır kelebek,
Içinde kırık çekmeceler.
lçer içki üzünç teyze tavanarasında.
Işler gergef. Insansıl okullardan kovgun.
Geçer sokaktan bakışsız bir kedi kara,
Çuvalında yeni ölmüş bir çocuk kanatları
sıgmamış
Bagırır, Eskici Dede.
Bir korsan gemisi girmiş Körfeze.
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Bu diziden Mısrôyim'in sözleri ise uzak
ülkelerin masaisı havasını
hissettirirken, "bütün sesler için"
başlığını taşıyan parçada yorumcu,
konuşan ses ile şarkı sesinin uyumunu
gözetmek zorundadır; piyanist de
yalnızca çalgısının tuşlarını kullanmaz,
tahta kısırnlara da vurarak yeni tınılar
ekler.
Mısn\yim
Kaçtıgı bilinmeyen bir ülkesinde cinler
padişahının bir yeni yetme.
Degiştirmiştir adını, saçlarını kazıtmıştır.
Soguk bir tabanca yastıgının altında, uyuyabilir
ancak.
Bir yelek giymiştirdigimi; kuş bilime çalışır,
Omuzunda Simrug kuşu, eskiden ötermiş.
Bir tehlikeye yaslanmıştır, uçurtma uçurur,
Yüzlügü düşmüş. Yakalanır ming izliyicilere,
bilegi incecik.
Bir kılıçla keserler, kirpiklerini uzun kırarlar,
Eklemlerini pantolonunu sıyırıp gümüş bir
şamdana oturturlar.
Ziftle bogarlar, teknede damgalarlar.
Uçsuz bucaksız kuçagında barbar anasının bir
yeni yetme.
Büyük bir alınla karşılar ölümü de, al kışlayarak
karşılar.
Unuttun beni mavisinden bir yelkenliye
binmiştir.
Hamsin yelleri eser Mısrayim'den kırk gün.
Saçlarını uzatmıştır yanlızlıgı sever.

Sun: Seni Sevdi m D iye Kınariarsa

Beni - Yum gözlerini gör beni
Daha çok vokal eserleriyle ödül
kazanan; klasik Türk müziği ile halk
müziğinden etkilenen ve gençliğin
müzik eğitimine büyük önem veren
Muammer Sun, vokal müzikte de
koro eserleriyle, çocuk ve gençliğe
yönelik müziği tercih eder. Ancak
onun bu iki şarkısı ayrı karakterdedir.
Sun bu iki şarkıdan ilkini Ömer
Hayyam'dan A. Kadir'in dilimize
çevirdiği Seni Sevdim Diye Kınariarsa
Beni başlıklı aşk şiiri üzerine 1 966'da
bestelemiştir.
Seni Sevdim Diye Kınariarsa Beni
Seni sevdim diye kınariarsa beni, kılım
kıpırdamaz.
Yürek ne, sevgi ne, onlar bilir mi ki?
Bir kavgam bile yok, benim onlarla.
Dolu tas er kişiye gerek,
Yaramaz aşk şerbeti er olmayana.
Yürek ne, sevgi ne onlar bilir mi ki?
Seni sevdim diye kınariarsa beni, kılım
kıpı rdamaz.

Ikinci şarkı Yum Gözlerini Gör Beni ise
Sinemis Adige Sun'un yaşam aşkını
konu alan şiiri üzerine 1 982'de

yazılmıştır. B u iki süslü ve hafif
havadaki şarkıyı besteci 1 999'da
tekrar elden geçirmiştir.
Yum Gözlerini Gör Beni
Yum gözlerini gör beni, yum, yum, duy beni.
Yum gözlerini gör beni gözümün içinde
oturan, yum, yum, duy beni.
Aklımızia yüregimiz arasında bir çocuk
koşmalı durmadan.
Çocuksu bir sevinçle, uçmalı, uçmalı,
uç malı yaşam . . .
Yaşamak n e güzel. Tohumu, topragı, yeşeren
yapragı sevmek ne güzel.
Yumdum gözlerimi, gördüm seni canımın
içinde oturan.

Akın: Keklik

Çocukların müzik eğitimine çok
önem veren ve yurt çapında bu tür
koroların kurulmasına önayak olan
bestecimiz Cenan Akın sözleri de
kendisine ait olan Kek/ik'i 1 968'de
yazmıştır. Şarkı Mesut l ktu tarafından
birçok kez seslendirilmiş, TRT'de
yayınlanmıştır. Keklik bir ağıt tarzında
bestelen miştir.
Keklik (Ağıt)
Keklik idi allar üzre kınalı,
Ötemedi dallar üzre konalı,
Yol düşdüye balam vardı varalı,
Kurşun yedi kan bagrında göl olur.
Susadı da suyun içti elinden,
Daraldı da için çekdi derinden,
Ezelden de keklik suçlu ezelden,
Kurşun yedi kan bagrında gül olur.

Baran: Ferayi - Evlerinin Önü

Halk müziğimizdeki aksak ritmleri
özgürce ama doğal bir armoniyle
işleyen llhan Baran'ın Uygulamalar /.
Defter ve //. Defter adlarıyla 1 972'de
yayınlanan bas ve piyano için halk
türkülerinde de bu özellikler izlenir.
llhan Baran'ın Ulvi Cemal Erkin'e ithaf
ettiği bu dokuz türkünün çoğunu da
beş yaş büyük ağabeyi bas Ayhan
Baran hem yurtiçinde, hem de
yurtdışında başarıyla seslendirmiştir. /.
Defter'de 1 . Köroğlu Yiğitlemesi, 2.
Emmiler, 3. Güvercin, 4. Ferôyi ve S.
Yiğit/erne adlı türküler bulunur.
Ferayi
Ferayi'dir kızın adı, Ferayi,
Oy yar yandım aman,
Esmer yarim de, aman da Ferayi.
Türkmen de kızı katadamış mayayı,
Oy yar yandım aman,
Esmer yarim de, aman da mayayı.

Piyanonun da bir halk sazı gibi,
kocaman bir bağlama tarzında
değerlendirildiği gizli bir çoksesliğe
eşlik ettiği bu türkülerden Evlerinin
Önü de //. Defter'de yer almaktadır.
Evlerinin Ö nü
Evlerinin önü mersin,
Ah sular akmaz kadınım tersin, tersin,
Mevlam seni bana versin,
Al hançeri kadınım vur ben öleyim,
Ah kapınızda bir tanem kul ben olayım.

Rey: Yağmu r - Tutarn Yar Elinden

Istanbul müzik yaşamının en önemli
ve vazgeçilmez bestecisi olan Cemal
Reşit Rey, bu i ki türküyü 1 930'da
yazmıştır. Uzun yıllar unutulan bu
türküleri ilk kez besteci
yönetimindeki Istanbul Devlet
Operası Orkestrası eşliğinde bas
Mustafa l ktu ( 1 938- 1 982) söylemiş,
sonradan piyano düzenlemesini de
yapan Cemal Reşit Rey, bu iki kısa
türküyü ona ithaf etmiştir. Mani
benzeri türkülerden olan ikincisi
Tutarn Yar Elinden'in sözleri
Erzurumlu Emrah'tan alınmadır.
Yağmur
Yagmur yagar, her dereler sel alır.
Gurbete gidenin yarin el alır.
El almazsa yana yana kül olur.
Aman Allah al başımdan sevdamı,
Genç yaşımda zindan ettin dünyamı.

Tutarn Yar Elinden
Tutam yar elinden tutam,
Çıkam daglara, daglara, hey!
Yar ismini söylesem olmaz,
Yinem baglara, baglara, hey!

Erkin: Han ifem - D ivan

Ulvi Cemal E rkin, bas-bariton ve
orkestra için Yedi Halk Türküsü'nü 1 932'deki Bülbül dışında- 1 936 yılında
besteledi, ancak 1 939'da orkestra
eşliği için bazı düzeltmeler yaptı. 1 .
Divan, 2. Ah Hanifem, 3. Çarndan
Sakız Akıyor, 4. Ayın Ondördü, S. Maya,
6. Türkmeni ve 7. Bü/büfden oluşan
eserin ilk dördü ilk kez, 1 S Aralık
1 972'de Hikmet Şimşek
yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı
Senfoni O rkestrası eşliğinde, Ayhan
Baran tarafından söylendi. Türkülerin
tümü daha son ra, yine Ayhan Baran
tarafından 6 Ocak 1 978'de Tadeusz
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Strugala yönetimindeki CSO
eşliğindeki konserde seslendirildi.
Tümü 1 6 dakika kadar süren eser
1 982'de Macaristan'da H i kmet
Şimşek yönetimindeki Budapeşte
Filarmoni Orkestrası eşliğinde basbariton Mustafa l ktu tarafından
CD'ye alındı. Ancak bu kayıt
sırasında çalgı partileri kaybolmuş,
Mesut lktu tarafından partisyandan
yazılarak yeniden tamamlanmış ve
Yedi Halk Türküsü 1 988'de Cemal
Reşit Rey Konser Salonu'nda Erkin'in 25., Mustafa l ktu'nun 1 S.
Ölüm yılı anısına düzenlenen
konserde- Mesut l ktu tarafından
seslendirilmiştir. Eserin 2. parçası
Hanifem, anonim bir aşk türküsüdür.
Dizinin 1 . parçası Divan'ın sözleri ise
Bayburtlu Zihni'ye aittir.

Haksızlığa karşı savaşan Köroğ/u)
Hikmet Şimşek yönetimindeki
Budapeşte Filarmoni Orkestrası
eşliğinde bas Ayhan Baran tarafından
seslendirilerek 1 976'da CD'ye
kaydedilmişti. Erkin, Akses ve Tüzün'ün
bazı orkestra eserlerini de içeren kayıt,
bürokratik güçlüklerden dolayı ancak
1 98S'de piyasaya çıkmış, ama Avrupa
Müzik Yılı'nda verilen Fransız Akademi
Ödülü'nü kazanmıştır.
Bu türkülerin biri de Boz/ak'tır. Ezgisi
Toroslar' dan derlenen ve
Karacaoğlan'ın sözleriyle söylenen
türkü uzunca bir piyano girişiyle başlar.
Dramatik havadaki ezgide kahraman,
padişahın ölüm fermanına rağmen
sevgilisinden vazgeçmeyeceğini söyler;
sözler arasında yine piyano bölümleri
yer alır.

Hanifem

Bozlak

Ah Hanifem, vah H anifem,
Al kamayı tak Hanifem,
Beni böyle edece!ıine,
Vur ateşe yak Hanifem.
Öte geçe, beri geçe,
Yoldum çiçek seçe, seçe,
Gidiyorsun ey vicdansız,
Gönül senden nasıl geçe . . .

Padişahlar katlime ferman eylese,
Gene geçmem ala gözlü yar senden,
Vay, beni, beni . . .
Cellatlar karşımda satır bilese,
Gene geçmem ala gözlü yar senden, oy!
Ol yedi yerimden vursalar yare,
Cerrahlar derdime kılmasa çare,
Vay, beni, beni . . .
Kemendi bend ile çekseler dare,
Gene geçmem ala gözlü yar senden,
Vay, beni beni . . .

Divan
Ah! Vardım ki yurdundan ayak göçürmüş,
Yavru gitmiş, ıssız kalmış ota!ıı.
Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş,
Sakiler meclisten çekmiş ayaııı.

Saygun: Bozlak

Halk ezgilerini çağdaş müzik
tekniğiyle ustaca kaynaştırarak yeni
bir bütüne ulaşan Adnan Saygun,
1 943'te üç halk türküsünü ses ve
piyano için düzenlemiş; 25 yıl sonra
da, 1 968'de bunlara yedi türkü daha
ekleyerek Op.4 1 On Türkü adlı eseri
meydana getirmiştir. 1 969'da piyano
eşliğini orkestra için düzenlemiş ve
eserin tümü ilk kez 1 969 Şubatı'nda
Kahire'de bestecinin yönetiminde
seslendirilmiştir. Yurdumuzda ise ilk
yorumu 9 Ekim 1 970'de Ankara'da
H i kmet Şimşek yönetimindeki CSO
ile bas Ayhan Baran gerçekleştirmiştir.
Bu türkülerden beşi de (Bartok ile
Alacahöyük'te derlenen yaşlı erkekle
nişanlanan genç köylü kızını anlatan lirik
Mavi/im; Boz/ak; Dünyanın geçiciliğini
anlatan mistik Güvercin; Emrah'tan
alınan mizahi Hayvanat Destanı;

Aykal: Köroğlu

Ünlü orkestra şefimiz Gürer Aykal,
Bolu yöresinden kaynaklanan ve
beylerin adaletsizliğine karşı ayaklanan
halk kahramanı Köroğlu'nun herkesin
tanıdığı ünlü ezgisini Mesut l ktu için
düzenlemiş ve türkü Bilkent Anadolu
Festivali'nde ilk kez seslendirilmiştir.
Köroğlu
Benden selam olsun Bolu Beyi'ne,
Çıkıp şu da!ılara yaslanmalıdır,
At kişnemesinden, gargı sesinden,
Dalılar sada verip, seslenmelidir.
Köro!ılu döner mi er meydanından,
Koç yi!ıidi eksik etmem kolumdan,
Kırat köpü!ıünden, düşman kanından,
Çevre dolup şalvar ıslanmalıdır.
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Sanat yönetmenleri Artistic directors
KENT STOWELL & FRANCIA RUSSELL
Başdansçılar Principals
USA APPLE - PATRICIA BARKER - ANNE DERIEUX - PAUL GIBSON
ARIANA LALLONE - STANKO MILOV - LOUISE NADEAU
KAORI NAKAMURA - JEFFREY STANTON - JULIE TOBIASON
OLIVIER WEVERS - ROSS YEARSLEY
Baş karakter dansçıları Principal character artists
UKO GORTER - FLEMMING HALBY - VICTORIA PULKKINEN
Solistler Soloisrs
SETH BELLlSTON - BATKHUREL BOLD - VLADISLAV BOURAKOV
KIMBERLY DAVEY - ALEXANDRA DICKSON - CARRIE IMLER
CH RISTOPHE MARAVAL - CHARLES NEWTON - MELANIE SKINNER
Topluluk Corps de Baller
NICHOLAS ADE - LEAH BELLlSTON - RACHEL BUTLER - MARIA CHAPMAN
JEREMY CONNER - OLEG GORBOULEV - CASEY HERD
REBECCA JOHNSTON - ERIN JOSEPH - BENJAMIN LESTER
STACY LOWENBERG - TIMOTHY LYNCH - NCELANI PANTASTI CO
PAIGE PARKS - MATTHEW POWELL - STEVEN RUANE - KIM SMITH
JODIE THOMAS - JOHN TODD - PATRICK TULLENERS
ZACHARY WHITTENBURG - ASTRIT ZEJNATI
RACHEL OLMSTED - TEMPE OSTERGREN - JORDAN PACITTI
JONATHAN PORRETTA - MARA YlNSON
Müzik yönetmeni - Şef: STEWART KERSHAW, Music d i rector - Conductor
Teknik yönetmen: RANDALL G. CHIARELLI, Technical d i rector
Bale eğitmeni: OTTO NEUBERT, Baller master
Bale eğitmeni: ANNE DABROWSKI, Baller m istress
Orkestra şefi - Piyanist: ALLAN DAMERON, Conducto r - Pianist
Piyanist: DIANNE CHILGREN, Pianist

Pacific NorthweJt BaleJi. bu tummin gerrekleşmeJine yaptrğr katkılardan dolayr
The)ameJ D. ve Sherry RaiJbeck Vakfr U!mlararaJr Tume Forır/na teşekkür eder.
Pacific NorthweJt Bal!et a!Jo thankJ The)ameJ D. and Sherry l�aiJbeck Foundcrtion
International Touring Fund for iiJ Jltppor/ of thiJ /our.

KENT STOWELL
Kent Stowell, Pacifıc Northwest
Balesi'nin 1 977'den bu yana Sanat
Yönetmeni ve Birinci Koreografı'dır.
Kuğu Gölü, Romeo ve Juliet'in Trajedisi,
Coppelia, Fmdtkkıran ve Cinderalla gibi
prodüksiyonları PNB'nin
repertuvarına ekleyen Stowell ayrıca,
Dumbarton Oaks, Delicate Ba/ance,
Hail to the Conquering Hero, Orpheus
Portrait, Time and Ebb, Poeme Saint
Saens, Anima Mundi, Faure Requiem,
Quaternary ve Carmina Burana gibi
yenilikçi koreografıler de
gerçekleştirdi.
ldaho'da doğan Kent Stowell dans
çalışmalarına Utah Üniversitesi'nde
Willam Christensen ile başladı ve
daha sonra San Francisco Balesi'ne,
1 962'de de New York Şehir Balesi'ne
katıldı. 1 970'de Münih Opera
Balesi'ne baş dansçı ve koreograf
olarak katıldı. 1 973'de Frankfurt
Balesi'nde eğitmen ve koreograf oldu;
1 975'de topluluğun Yardımcı Sanat
Yönetmeni olarak atanmasına kadar
bu görevi sürdürdü. 1 977'de ise
Pacifıc Northwest Balesi'nden Sanat
Yönetmeni olması için davet aldı.
National Endowment for Arts ve
Amerikan Bale ve Dans Okul ları
Kurulu'nun Başkanı olarak da görev
yapan Stowell, 1 989'da Washington
Eyalet Valiligi Sanat Ödülü'nü ve
1 996'da da Dance Dergisi Ödülü'nü
aldı.
•

• Kent Stowell has been Artistic

Di rector and Principal Choreographer
of Pacifıc Northwest Baller s ince 1 977.
His contributions to PNB's repertoire
include the full-length productions of

Lake. The Tragedy of Romeo and
Juliet, Coppilia, Nutı·racker and
Cinderella. He has alsa choreographed
such innovative works as Dımıbarton
Oaks, Delicafe Balance, Hai/ to the
Conq11ering Hero. Orphem Portrait. Time
and Ebb, Poimıe Saint-Saifrıs. A nima
Mtmdi, Fcmri Requiem, Quatemary and
Carmina Burarıa. Born in Idaho, Mr.
Swart

Stowell began his ciance studies with
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William Christensen at the U niversity
of U tah, later joining San Francisco
Baller and, in 1 962, the New York
Ciry Baller. In 1 970, he joined rhe
Munich Opera Baller in Germany as a
leading dancer and choreographer. Mr.
Srowell was appoinred Baller Masrer
and Choreographer for rhe Frankfurt
Baller i n 1 97 3, and served i n rhar
capaciry unril being named Co-Arrisric
Director of rhe Company in 1 97 5 . In
1 977, he was invired

ro

join Pacifıc

Norrhwesr Baller as Arrisric Director.
Mr. Srowell has served as Chairman of
rhe Dance Advisory Panel for rhe
National Endowmenr for rhe Arrs, and
on rhe boards of rhe School of American
Baller and Dance/USA. He has been rhe

büyüdü. Beraber çalıştı�ı dans
ö�retmenleri arasında, Felia
Doubrovska, Antonina Tumkovsky,
Ve ra Vol kova, Robert Joffrey ve
George Balanchine bulunmaktadır.
1 956'da New York Şehir Balesi'ne
katılan Russell, 1 959'da solist ve
1 964'te de baş balerin oldu.
Amerikan Bale Okulu fakültesinin bir
üyesi olan Russell, Jerome Robbins'in
Bal/ets USA toplulu�uyla da çalışmalar
yaptı. 70'1i yıllarda Avrupa'nın belli
başlı balelerinde bale e�itmeni olarak
çalışan Russell, 1 975'de Kent Stowell
ile birlikte Frankfurt Balesi'nin
yardımcı sanat yönetmeni oldu ve bu
görevi 1 977'de Seattle'a dönünceye
kadar sürdürdüler. Russell, George
Balanchine'in kendi balelerini
sahnelernesi için seçti�i ilk bale
e�itmenlerinden biridir. Bugüne kadar
Balanchine'in yüzün üzerindeki
balesini Avrupa ve Amerika'da
sergiiemiş olan Russell, 1 987'de Çin
Halk Cumhuriyeti - Şangay Balesi'nde
Balanchine'in bir bale eserini ilk kez
sahneledi. 1 988/89 sezonunda
Balanchine'in do�du�u ülke olan
Rusya'daki Kirov Balesi'nde özel
izinle Balanchine'in bir eserini ilk kez
sahneledi. 1 989'da Eyalet Valili�i
Sanat Ödülü ve 1 996'da Dance
Magazine Ödülü'nü aldı. Russell,
Board of Dance/USA'da ve National
Endowments for Arts'ta da
çalışmaktadır.
• Francia Russell serves Pacifıc

Dance Magazine Award.

Nonhwest Baller

as

Artistic D irector

and as Director of the School. She i s

Sanat yönetmeni ve Bale
Okulu'nun yöneticisi olan Francia
Russell, George Balanchine'in önemli
eserlerinin topluluk repertuvarına
katılmasından da sorumludur. Francia
Russell, bale okulunun yönetmeni
olarak yaptı�ı çalışmalarla okulu
ülkenin önde gelen kurumlarından
birisi yapmayı başardı. Dans
toplulu�undaki dansçıların yarısından
fazlası bale okulunda e�itim gördü.
PNB'nin gerçekleştirdi�i bir program
kapsamında, Washington Üniversitesi
Dans Bölümü'nde profesör olarak yer
aldı. Russell Los Angeles'da do�du ve
San Francisco, Londra ve Nice'de
•

In 1 95 6 R ussell joined rhe New York
Ciry Baller, where she was promored ro
soloisr in 1 95 9 and appoinred Baller
Misrress in 1 964. She was also a
member of rhe faculty of the School of
American Baller and performed wirh
Jerome Robbin's BalletJ U.S. A . I n rhe
1 970s, she served as guesr baller master
wirh most of rhe major European baller
companies. In 1 9 7 5 , she and Kenr
Stowell were named Co-Artisric
Directors of rhe Frankfurt Ballet, posts
which they held unril coming ro Searde
in 1 97 7 . Ms. Russell was one of rhe
fı rsr baller masters chosen by George
Balanchi ne to srage his works. She has
now sraged over 1 00 Balanchine baliers
throughout rhe U n i ted Srares and
Europe, and in 1 987 she staged for rhe
Shangai Baller rhe fı rst Balanchi ne
baller i n rhe Peoples' Republic of
China. During rhe 1 988/89 season, for
rhe Kirov Baller i n Leningrad, she
sraged the historic fırsr aurhorized
performance of Balanchine's work in his
homeland. Ms. Russell has been rhe
recipienr of rhe 1 989 Governor's Arrs
Award and rhe 1 996 Dance Magazine
Award. She has served on rhe Board of
Dance/USA and as a panelise and
evaluator for rhe National Endowmenr
for the Arrs.

RAN DALL G. CHIARELLI
Randali G. Chiarelli, Pacifıc
Northwest Balesi'ne Işık Tasarımcısı
ve Tekni k Yönetmen olarak 1 979' da
katıldı. O günden başlayarak
aralarında Kent Stowell'in Agam,
Coppelia, Quaternary, Kuğu Gölü, Ateş
Kuşu, Romeo ve Juliet'in Trajedisi,
•

recipienr of rhe 1 989 Washington Srare
Governor's Arrs A ward and rhe 1 996

FRANCIA RUSSELL

Robert Joffrey and George Balanchine.

responsible for the addition t o the
Company' s repertory of the great works
of George Balanchine. As director of
rhe School, Ms. Russell has developed a
curriculum which has made PNB
School one of rhe foremosr dance
cemres of rhe counrry. Currendy, more
rhan half of rhe daneers in rhe company
have srudied in rhe School. In 1 988, i n
conjuncrion w i r h rhe career rransirion
program for daneers i n i ciared by PNB,
she was appoinred Affıliare Professor in
rhe Division of Dance ar rhe University
of Washington. Ms. Russell was born
in Los Angeles and grew up in San
Francisco, London and Nice. Her
reachers included Felia Doubrovska,
Amonina Tumkovsky, Vera Volkova,
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Hascall'ın PNB'de gerçekleştirilen
gösterilerde beraber çalıştığı diğer
ünlü kostüm tasarımciları arasında
Martin Pakledinaz (A Midsummer
Night's Dream ve Bal/et lmperial),
Theeni Aldredge (Carmina Burana ve
Kammergarten Tönze) ve David Murin
(Si/ver Lining) bulunmaktadır.

Carmina Burana, ve Cinderella gibi
topluluğun birçok prodüksiyonunda
ışık tasarımı yaptı. Chiarelli aynı
zamanda toplulukta Balanchine
eserlerinin yeni prodüksiyonlarının
ışık tasarımlarının
gerçekleştirilmesinden de
sorumludur. Gerçekleştirdiği diğer
çalışmalar arasında Kirk Peterson'un
Amazed in the Buming Dreams ve
Mark Dendy'nin Symmetries'i de
bulunmaktadır. Washington
Üniversitesi Resim ve Heyket
Bölümü'nden mezun olan Chiarelli,
aynı zamanda ünlü ışık tasarımcısı
Thomas R. Skelton'un asistanlığını da
yaptı.

srudenrs in PNB producrions, as well as

• Randali Chiarelli joined Pacifıc

others, Ms. Hascall's design credirs

Northwest Baller as Residem Lighting
Designer and Technical Director in

include Kenr Stowell's Quaternary, Duo
Fantasy and Orphem Portrait, as well as

1 979. Since that time he has designed
the lighting for many works in the

choreographers Donald Byrd (Subtext

Company's repertory, including Kenr

Rage) and Lynn Dally (Ruby, My Dear).

• Larae Theige Hascall oversees PNB's

Cosrume and Wardrobe Department.
Ms. Hascall joined the PNB Cosrume
Shop Sraff in 1 983 and has been the
Costume Shop Manager s ince 1 987.
She and her staff are responsible for all
cosrumes worn by PNB daneers and
speciality hair and make up. Among

costume designs for guest

Stowell's Agam, Coppelia, Quaternary,

She has also worked closely with several

Swan Lake, Firebird, The Tragedy of
Romeo and]uliet, Camıina Bıtrana and
Cinderella. Mr. Chiarelli has also been

renowned cosrume designers on PNB

responsible for re-crearing the l ighring
for all of the Company's Balanchine
repertory. Other works i n the repertory
include Kirk Pererson's Amazed in
Bttrning Drearns and Mark Dendy's
Symmetries. Mr. Chiarelli is a graduate
of the University of Washington w i th a
degree i n Painring and Sculpture. He
was also a srudenr and apprenrice to
pioneer Dance Lighting Designer
Thomas R . Skelton in Maine.

LARAE T H E I G E H ASCALL
Pacifıc Northwest Balesi'nin
kostüm ve gardrop bölümlerinden
sorumlu olan Larae Theige Hascall,
PNB'ye 1 983'de katıldı. l 987'de
şimdiki görevine getirildi. Dansçıların
ve öğrencilerin PNB
prodüksiyonlarında giydiği
kostümlerden sorumlu olan Hascall,
aynı zamanda saç ve makyaj
konusunda da uzmandır. Katkıda
bulunduğu gösteriler arasında Kent
Stowell'in Quaternary, Duo Fantasy ve
Orpheus Portmit'in yanısıra konuk
koreograflar Donald Byrd (Subtext
Rage) ve Lynn Dally (Ruby, My
Dear)'nin gösterileri bulunmaktadır.
•

productions: Martin Pakledinaz (A
Midsummer Night's Dream and Balfet
lmperia[), Theoni Aldredge (Camıina
Burana and Kammergarten Tiinze) and
David Murin (Silver Lining) .

PACIFIC N O RTHWEST BALESI
PACIFIC NORTHWEST B ALLET

1 972'de Kent Stowell ve Francia
Russell'ın sanat danışmanlığında
kurulan Pacifıc Northwest Balesi
(PN B), 1 977'den bu yana ABD'deki
en önemli beş bale topluluğundan
biridir. SO dansçıdan oluşan topluluk,
her sezonda Seattle Center
Opera'sında veya çıktığı turnelerde,
tek bir eser ya da karışık
repertuvardan oluşan yaklaşık 1 00
gösteri sunuyor. Francia Russell'ın
yönetimindeki Pacifıc Northwest Bale
Okulu ise ülkenin en iyi üç bale
okulundan biri olarak
gösterilmektedir. PNB'nin
repertuvarı, özgün Stowell
düzenlemeleri, Russell tarafından
sahnelenen George Balanchine'in
başlıca eserleri, topluluk tarafından
ısmarlanan çağdaş eserler ile klasik
bale ve modern dans repertuvarından
yapılan seçkiler olmak üzere dört
bölümde toplanabilecek 75 eserden
•

oluşuyor. Topluluğun repertuvarında
eserleri bulunan koreograflar
arasında August Bournonville, Marius
Petipa, Antony Tudor, Glen Tetley,
Paul Taylor, Jerome Robbins, Val
Caniparoli, Nacho Duato, Lynne
Taylor-Corbett, Mark Dendy, Kevin
O'Day ve William Forsythe yer
alıyor.
Kent Stowell'in baleleri arasında ise
Ming Cho Lee'nin dekorlarını ve
David Murin'in kostümlerini
hazırladığı Silver Lining; Filippo
Sanjust'un dekorlarını ve Sandra
Woodal'ın kostümlerini hazırladığı
Kuğu Gölü; Ming Cho Lee'nin
dekorlarını ve Theeni V. Aldredge'ın
kostümlerini hazırladığı Romeo ve
Jülyet'in Trajedisi ile Tony Straiges'ın
dekorlarını ve Martin Pakledinaz'ın
kostümlerini hazırladığı Cinderella
sayılabilir. Pacifıc Northwest Balesi
1 983'de Stowell'in koreografısi ve
dekoru ile ünlü illüstratör Maurice
Sendak'ın hazırladığı kostümlerle
Fmd1kklfan'ın yeni bir prodüksiyonunu
sahneledi. O günden bu yana
geleneksel bir hafta sonu temsili
haline gelen gösteri, bütün ülkede
büyük beğeni topladı. Yakın geçmişte
Silver Lining, Carmina Burana ve
Quaternary gibi üç büyük eser
Stowell'in koreografıleriyle balenin
repertuvarına eklendi. Balanchine'ın,
kendi eserlerini sahnelernesi için
seçtiği ilk ustalardan biri olan Francia
Russell, ABD'de ve Avrupa'da 1 OO'ün
üzerinde eser gerçekleştirdi.
Balanchine'in bir eserini Çin'de ilk kez
Shangai Balesi'yle sahneledi.
Balanchine'ın doğduğu ülke olan
Rusya'da gerçekleştirilen ilk
prodüksiyon olan Theme and
Variations 1 988'de St Petersburg
Kirov Balesi'nde sahnelendi. Russell,
1 998'de Balanchine'in eserlerini
sahnelemek üzere altı haftalığına
Kirov Operası'na geri döndü. PNB,
ABD'nin yanısıra Kanada, Avustralya
ve Tayvan'da da turnelere çıktı.
1 987'de J.F. Kennedy Merkezi'ndeki
ilk performansını sergileyen topluluk,
bu tarihten sonra üç kez daha aynı
yerde seyirci önüne çıktı. 1 995'te
PNB Uluslararası Melbourne Sanat
Festivali'nin açılış gösterisini sundu ve
büyük beğeni topladı. 1 996'da
Manhattan'daki ilk gösterisini sundu.
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1 998 Ağustos'unda Edinburgh
Festivali'nde ilk Avrupa temsilini
gerçekleştirdi. PNB, Kuzey
Amerika'da en iyi dans olanaklarına
sahip olan The Phelps Center'da
çalışmalarını sürdürüyor. Topluluk
1 997-98 sezonunda kuruluşunun 25.
yılını ve Kent Stowell ve Francia
Russell'in yönetmenliğinin 20. yılını
daha önce hiç salınelenmemiş olan
gösterilerle kutladı.
• The Pacifıc Northwest Baller was

Tudor, Glen Tet!ey, Paul Taylor,

Edinburgh Festival. Pacifıc Northwest

Jerome Robbins, Va! Caniparoli ,

Baller resides in The Phelps Center, one

Nacho Duato, Lynne Taylor-Corbett,

of N ort h America's most successful

Mark Dendy, Kevin O'Day and

dance facilities. During the ı 997-98

William Forsyrhe.

season, the Company celebrated i ts

Kent Stowell 's full-lengrh baliers

2 5 th Anniversary, as well as the 20th

include: Silver Lining, wirh sers by

Anniversary of the directorship of Kent

Ming Cho Lee and costumes by David
Mu ri n; Swan Lake, wirh sers by Filippo

Stowell and Francia Russell with an

Sanjusr and cosrumes by Sandra

premieres and ten world premieres.

Woodall ; The Tragedy of Romeo and
juliet, with sets by M i ng Cho Lee and
costumes by Theoni V. Aldredge; and

founded in ı 97 2 and has become one

Cinderella, wirh sers by Tony Srraiges

of the fıve largesr and most highly

and cosrumes by Martin Pakledi naz. In

regarded baller companies in the

ı 983, Pacifıc Norrhwesr Baller

United States under the artisric
gu idance of Kent Stowell and Francia

Nutcracker, with choreography by

Russell since 1 977. Wirh the highest

Stowell and set and cosrume design by

presented a new producrion of

noted illustrator Maurice Sendak. The

country, rhe Company of 50 daneers

production has since become a holiday

presents ı 00 performances each year of

rradi rion in the Nonhwesr and has

full-lengrh and m ixed repenory baliers

gained national critica! praise. During

from Seprember through J u ne at the

the pasr four years, Silver Lining,
Carmirıa Burana and Quaternary, three

on tour. The Pacifıc Norrhwesr Baller

major works choreographed by Srowell,

School, under Russel l's direcrion, is
acclaimed as one of the top three baller

were added ro the Pacifıc Norrhwest

rrai ning i nsrirurions in the country.

baller masters chosen by Balanchine

PNB's active repertory i ncludes 7 5

srage his works, Francia Russell has

works based o n four choreographic

supervised over ı 00 productions in the

Baller repertory. As one of the fırsr

pi llars: Origi nal Srowell composirions,

United States and Europe. Wirh the

George Balanchine masrerpieces sraged

Shanghai Baller, she staged the fırsr

ro

by Russell , contemporary works

Balanchine work i n China. In ı 998,

commissioned for the company, and

she staged Theme and Variations for the

classics from the baller and modern
dance repertory. A sampling of the

Kirov Baller of St. Petersburg, which
marked the fırst time a Balanchi ne

choreographers represented in the

baller had been staged in the country of

Company' s repertory are Augusr

his birth. In ı 998, Russell rerurned to

Bournonville, Marius Peripa, Antony

St. Petersburg for six weeks to srage
three baliers for the Kirov's fı rst All
Balanchine Program. The Pacifıc
Nonhwesr Baller has roured
throughout the United States as well
as ro Canada, Austra!ia and Taiwan.
The Company made i ts debut at the
John F. Kennedy Center in
Washington, D.C. in ı 987 and has
since returned three times. In Ocrober,
the Pacifıc Nonhwesr Baller opened
the Melbourne International Festival
of the Arrs

ro

great critica! acclai m .

The Company made i t s Manhattan
debur in Ocrober ı 996 at City Center
and was celebrated by both audiences
and the press. PNB made i ts European
debut w ith a critically acclaimed
appearance in Augusr ı 998 at the

PAC I F I C N O RTHWEST
BALE O KULU
P ACIFIC NORT HW E ST
B ALLET SCHOOL

Pacifıc Northwest Bale Okulu
(PNBO), Pacifıc Northwest Balesi'nin
(PNB) resmi okuludur. 1 974'te
kurulan okul, ABD'nin önde gelen
dans okullarından biridir. Francia
Russell'ın yönetimindeki okul, 650
öğrenciye tamamen profesyonel bir
eğitim sunuyor. Klasik Rus geleneğine
dayanmasıyla birlikte çağdaş dans
formları ve fikirleriyle sürekli
yenilenen okulun eğitim programı,
değişik dans topluluklarının eklektik
projelerinde yer alabilecek dansçı
i htiyaçlarını karşılıyor. Okulun
felsefesi, öğrencilerin ileride dans
karlyerlerine devam etmek isteyip
istememelerine bakmadan,
yetenekleri elverdiği ölçüde sınırlarını
zorlamak ve bu amaçla gereken ilgi ve
dikkati üzerlerine yoğunlaştırmak
olarak özetlenebilir. Sahne tecrübesi
bulunan birçok yetenekli eğitmenin
yanısıra, temin edilen kaynaklada
öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını
karşılamak için danışmanlar, ayak
sağlığı ve beslenme uzmanları ve
psikologlar görev yapmaktadır. Dans
topluluğunun gösterilerinde yer alan
öğrenciler, aynı zamanda Pacifıc
Northwest Balesi'nin profesyonel
kadrosunun da yarısını
oluşturmaktadır. Okulun her yaz
düzenlediği ve dünyanın her yerinden
öğrencilerin ilgisini çeken S haftalık
yoğunlaştırılmış kurslara, ulusal
yarışmalarda dereceler alan
öğrenciler davet edilmektedir. Okul
bunun yanısıra ABD ve Kanada'dan
katılan öğretmenler için de
seminerler düzenlemektedir. PNB
Bale okulu DanceChance adı altında,
genç yetenekleri keşfetmek ve iyi
•

per capita dance attendance in the

Seart!e Center Opera House as well as

unprecedented season of company

/82

olanaklar sunmak amacıyla ilkokul
çagındaki küçük ögrencilere yönelik,
burslu klasik bale egitimi veren bir
proje de başlattı. Okulun Açık
Programı'nda halen 600 kadar genç
ve yetişkin dansçı ögrenim görüyor.

the program is ro discover talenred
youngsters and provide them wirh an
opporruniry ro pursue dance that they
mighr not orherwise have had. PNB
School's Open Program serves an
addirional 600 reens and adults who
wish ro pursue dance instruction in a

• Pacifıc Norrhwest Baller School i s

the offıcial school o f Pacifıc Norrhwesr
Ballet. Founded in 1 974, PNB School
has achieved national recognirion as one
of the leading dance insrirurions in the
United States. I n a recent issue of
Dance Magazine, Marian Horosko
deseribed ir as "one of the leading, if
not the defınirive, professional rraining
schools i n the counrry." U nder the
directian of Francia Russell, the School
offers a complere professional
curriculum ro over 650 srudents. The
sy ll abus is based on the classical
R ussian rrad irion and is enhanced by
contemporary dance forms and ideas,
rhereby preparing graduares for the
eclecric demands of dance companies
now and into the 2 1 sr century. lt is
central ro the philosophy of the School
ro demand of each student, wherher or
not a dance career is planned, the very
best efforrs of which he or she is
capable, and ro give in rerurn the care
and attention the srudent deserves. The
disringuished faculry, each of whom
has had an exrensive performi ng
background, are dedicared ro this
purpose. Addirional resources ro help
meer students' needs are offered by
PNB's cansulring staff, comprised of a
podiatrist, a nutritionist and a
psychologist. Srudents benefır from
raking part i n Company productions
and from the close ries with Paci fıc
Norrhwesr Baller's professional
company, half of which received
train i ng in the School. Each summer,
PNB School holds an intensive, fıve
week course that atrracts students from
araund the world. Admission is by
invitation, based on the results of a
national audition tour. The School also
offers an bi-annual reachers' semi nar,
attended by baller teachers from
throughout the U.S. and Canada. In
1 994 PNB School launched
DanceChance, a program that offers
classical baller training on full
scholarship ro elemantary school
children in the central city . The goal of

recrearional setting.
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GEORGE BALANC H I N E

Bale dünyasının en önemli
isimlerinden
biri olan G eorge
-------------�
Balachine, sanat dehasıyla
uluslararası alanda tanınmaktadır.
N ew York Şeh ir Balesi'nde 1 948'den
1 983'e kadar yöneticilik yapan
Balanchine, geleneksel Rus balesini
yenilikçi koreografıleriyle sarsmıştır.
1 904'te St. Petersburg'ta dogan ve
1 924'te Serge Diaghilev'in davetiyle
geldigi Rus Balesi'nde fi kirlerini
uygulama fırsatı yakalayan G eorge
Balanchine, Diaghilev'in ölümünden
sonra Danimarka'da ve Monte
Carlo'daki yeni Rus Balesi'nde
çalıştı. 1 933'te Lincoln Kirstein ile
birlikte, daha sonra dünyaca ünlü
N ew York Şehir Balesi'nin temelini
oluşturacak olan Amerikan Bale
O kulu'nu kurdu. Balanchine'in
CONCERTO BAROCCO
koreografılerine imza attıgı
M üzi k Music by J.S. BACH
gösteriler, günümüzün önemli bütün
Koreografi Choreography by GEORGE BALANCHINE*
bale topluluklarının repertuvarlarında
Sahneye koyan Staging by FRANCIA RUSSELL
bulunmaktadır.
Işık tasarımı Lighting design by RANDALL G. CHIARELLI
Katkılarr için BOEING C.A.G.ye teıekkiir ederiz.
We ıvould /ike to thank BOEING C.A.G. for spomoring these performances.

Ara Jnrermission
SUBTEXT RAGE
Müzik Music by LOUIS ANDRIESSEN
Koreografi Choreography by DONALD BYRD
Giysi tasarımı Costume design by LARAE THEIGE HASCALL
Sahne ve ışık tasarımı Scene and l ighting design by RANDALL G. CHIARELLI
Ara l n rermission
LAMBAR ENA
Müzik: J.S. BACH ve Geleneksel Afrika Müzigi
Music by J .S. BACH and Traditional African Music

(düzenleyen arranged by P. AKENDENGUE - H. de COURSON)
Koreografi Choreography by VAL CANIPAROLI
Afrika dansı danışmanları African ciance consultanrs:
NAOMI GEDO JOHNSON-WASHI NGTON - ZAKARIYA SAO DIOUF
Dekor ve giysi tasarımı Sets and costume designs by SANDRA WOODALL
Işık tasarımı Lighting design by USA J. PINKHAM
* Bir Balanchine balesi olan Concerto Bareeco'nun gösterisi, George Balanchine Vakfı
ile yapılan işbirli!ıi sonucunda Vakıf tarafından konulan ve temin edilen Balanchine Stili®
ve Balanchine Teknik Servis® standartlarına uygun olarak sahnelenmektedir.

The performance of Concerto Barocco, a Balanchine Ballet, is presenred by arrangement w i t h
The Balanchine Trust a n d has been produced i n accordance w i th t h e Balanchine Style® and
The Balanchine Technique® service standards established by The Trust.

1 1 .6.2000, Atatürk Kültür Merkezi,

Büyük

Salon 2 1 .30
,

Atatürk Cultural Cenrre, Grand Hal l , 9 . 30 pm

•

• George Balanc h i ne was one of the

faremost fıgures in the baller world.
U niversally hailed as an arrisric
geni u s , Balanc h i ne was ar the helm
of New York C i ty Baller from
1 94 8 ro 1 98 3 . Born i n St.

Petesburg i n 1 904, Balanc h i ne
shocked the traditional R ussian dance
world w i th his i nnovative
choreography. He found an
appreciative outlet for h i s creativity
in Serge Diaghilev, who asked h i m to
j o i n h i s legendary company, Baliers
Russes, i n 1 92 4 . Afrer Diaghilev's
death, Balanch ine worked i n
Denmark and wirh the new Baliers
R usses de Monte Carlo, leaving to
for m his own company. In 1 93 3 ,
along with Li ncoln K i rstein, he
fou nded the School of American
Ballet. This was the beg i n n i ng of the
path that evenrual l y !ed to the
renowned New York City Ballet.
Balanchi ne's baliers have become a
part of nearly every major baller
company's reperrory.
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DONALD BYR D

Philadelphia Dance Company
(Philadanco), Cleo Parker Robinson,

Tufts, Yale Üniversitesi,
Cambridge Bale Okulu ve Londra
Çağdaş Dans Okulu, Alvin Ailey
Amerikan Dans Merkezi'nde ve Mia
Slavenska ile eğitim gören Donald
Byrd, The G roup'u Los Angeles'ta
1 968'de kurdu ve 1 983'de
topluluğunu New York'a taşıdı. Twyla
Tharp, Karole Armitage ve Gus
Solomons Jr. ile dansetti. 1 976'dan
günümüze kadar kendi topluluğunun
yanısıra, modern dans toplulukları
Alvin Ailey Amerikan Dans Tiyatrosu,
Dayton Çağdaş Dans Topluluğu,
Philadelphia Dans Topluluğu
(Philadanco), Cleo Parker Robinson,
Dallas Black Dance ve Phoenix Dance
(Leeds); klasik dans topluluklarından
Pacifıc Northwest Balesi,
Concordanse, Aterballetto {ltalya),
Maggio Danza di Firenze ve Oregon
Bale Tiyatrosu için seksenin üzerinde
eser sahneye koydu. Byrd bugüne
kadar New York Sanat Vakfı,
Metropolitan Yaşam Vakfı ve
National Endowment for the
Arts'dan burs aldı. Minstrel Show ile
1 992'de Bessie Ödülü'nü kazanan
Byrd, Kaliforniya Sanat Enstitüsü'nde
eğitmenlik yapmakta; W esieyan
Üniversitesi, Görsel Sanatlar Okulu,
Harvard Yaz Dans Merkezi,
Kaliforniya Long Beach Devlet
Üniversitesi, Santa Cruz Kaliforniya
ve Ohio üniversitelerinde de ders
vermektedir. Byrd halen Yale
Repertuvar Tiyatrosu'nda
çalışmaktadır.
•

• Mr. Byrd srudied ar Tufts and Yale

Universiries, The Cambridge School of
Baller, rhe London School of
Conremporary Dance, rhe Alvin Ailey
American Dance Cenrer, and with Mia
Slavenska. He danced with Twyla
Tharp, Karale Arınitage and Gus
Solomons Jr. Donald Byrd srarced his
company DONALD BYRD/THE
GROUP, in Los Angeles, California in
1 978, maving it ro New York City in
1 98 3 . Since 1 976, Mr. Byrd has creared
over eighty works for his own company,
as well as for the major black modern
dance companies, including the Alvin
Ailey American Dance Theater, Dayran
Comemporary Dance Company,

Dallas Black Dance, and Phoenix Dance
in Leeds, England, and for classical
companies, including Pacifıc Norchwesr

Francisco Bale Okulu'nda eğitim
görmek üzere Ford Vakfı Bursu'nu
kazandı. San Francisco Balesi'ne
katılmadan önce San Francisco Opera
Balesi'yle gösterilere çıktı.

Baller, Concordanse, Arerballero in
Reggio E m ilia, Italy, Maggio Danza di

• A member of rhe San Francisco

Firenze, and Oregon Baller Thearer. Mr.

Baller since 1 97 3 , Va! Canİparali has

Byrd is rhe recipienr of fellowships from

had a mulri-facered career which has

rhe New York Foundation for rhe Ares,

included choreography, dance, music

Metropoliran Life Foundation, and rhe

and rhearer. In addition ro his work

National Endowmenr for rhe Ares. I n

w i t h San Francisco Baller, Caniparoli is
Residem Choreographer of Baller

1 992, he received a Bessie Award for
rhe Minsrrel Show. Mr. Byrd served on

W esr, having been appoinred

the faculty of the California I nstitute for

posirion in the summer of 1 993. Si nce

ro

the

the Ares for six years and has raughr at

ı 98 1 , Caniparoli has been che recipienr

Wesieyan University, the School of

of eight granrs for choreography from

Visual Ares, Harvard Summer Dance

the National Endowmenr for rhe Ares.

Cenrer, California Srate University Long

In 1 99 1 he was awarded his fırst Areise

Beach, the University of California at

Fellowships from rhe California Ares

Sanra Cruz and Ohio University. Mr.

Council and in 1 994 he was awarded

Byrd is currenrly an associate-anise at

the Choo San Goh for choreography by

rhe Yale Reperrory Theater.

the Choo-San Goh and H. Robere
Magee Foundation. Throughout his

VAL C A N I PAROLI

career as a choreographer he has be.en
known for rhe invenriveness of his

• San Francisco Balesi'nin 1 973'den
beri üyesi olan Val Caniparoli,
koreografı, dans, müzik ve tiyatroyu
kapsayan çok yönlü bir kariyer yaptı.
San Francisco Balesi'yle yaptığı
çalışmaların yanısıra 1 993'den bu yana
Ballet West'in sürekli koreografıdır.
1 98 1 'den günümüze kadar National
Endowment for the Arts'dan
koreografı dalında sekiz ödül alan
Caniparoli, 1 99 1 'de Kaliforniya Sanat
Konseyi'nden Sanatçı Bursu'yla
ödüllendirildi. 1 994'te ise Choo-San
Goh ve H. Robert Magee Vakfı'nın
verdiği Choo-San Goh Ödülü'nü aldı.
Koreograf olarak gerçekleştirdiği
çalışmalarının yanısıra müzik
seçimlerindeki yenilikçi yönü ve
dansındaki dramatik yapının
sağlamlığıyla beğeni toplamaktadır.
Caniparoli'nin bugüne kadar
gerçekleştirdiği çalışmalar arasında
Aubade ( 1 987), Narcisse ( 1 987),
Opheila ( 1 988), Connotations ( 1 989),
In Perpetuum ( 1 990), Pulcinella ( 1 99 1 ),
Tryst ( 1 99 1 ), Seeing Stars ( 1 993) ve
Lambarena ( 1 995) bulunmaktadır.
Washington Renton'da doğan
Caniparoli, Washington Devlet
Üniversitesi'nde müzik ve tiyatro
eğitimi aldıktan sonra dansta karar
kıldı. 1 972'de 1 9 yaşındayken San

selection of music and for the implicit
drama in his movement. Caniparoli has
created nu merous works, includ ing

Aubade ( ı 987), Nareisse ( 1 987), Ophei/a
( 1 988), Cormotations ( 1 989), In
Perpetut/111 ( ı 990), Pulcine/la ( 1 99 ı ),
Try.rt ( 1 99 1 ), Seeing Stars ( ı 993) and
Lambarena ( 1 995). Born in Renron,
Washington, Caniparoıi opted for a
professional dance career afrer studying
music and thearre at Washingron State
University. In 1 97 2 at the age of 1 9, he
received a Ford Foundation Scholarship
ro attend San Francisco Baller School.
He performed wirh San Francisco
Opera Baller before joining San
Francisco Baller in ı 97 3 .

CONCERTO BAROCCO
• George Balanchine'ın bir koreograf
olarak başarısının en iyi tarifi, bize
"müziği görme ve dansı duyma"
imkanını sağlamış olmasıdır. Yaratıcılık
sürecinde müziğin üstünlüğünü her
zaman kabul eden Balanchine,
düşüncelerini "lik önce müziği
duymazsam hareket edemem, hareket
etmek bile istemem," diyerek dile
getirmektedir. Sanatçı 1 94 1 yılında,
kendini tema, karakter ve felsefi
kaygılardan tamamen soyutlayarak,
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Şehir Balesi'nin açılış gecesi
programına dahil edilen eser,
toplulugun repertuvarından hemen
hemen hiç çıkmadı. Concerto Barocco,
1 978 yılından bu yana, Pacific
Northwest Balesi'nin de
repertuvarında yer alıyor.

New York City Baller at City Center i n

• Perhaps the best-known desetiption

Company's repertory. Ir has been in

Concerto Barocco was soon recognized as
a masrerpiece. Choreographed during
Balanchine's free-lance years for a State
Department tour of South America, the
work was included on the opening
night program of the newly-established
1 948, and has rarely been o u t o f that

of George Balanch i ne' s achievemenr as

Pacifıc Northwest Ba!let's repertory

a choreographer is that he has made us

since 1 978.

"see the music and hear the dancing."
Of course, Balanchine always
acknowledged the preeminence of
music in his creative process, asserting
that "I cannot move, I don't even wanr
to move, unless I hear the music fırst."
But it was only in 1 94 1 , with Concerto

Barocco, that he liberated himself totally
from plot, character, and philosophical

insan vücudunun müzige uygun
hareket etmesinin "balenin asıl
meselesi" oldugunu açık ve net olarak
ilan eden bir eser yaratmıştır: Concerto
Barocco. Bu önemli eser için
Balanchine, "Hazırlık döneminin en
önemli safhası eserin üzerine
kuruldugu müzige (Bach'ın Iki Keman
için Re minör Konçerto'su) tümüyle
hakim olabilmektir. Dansedilen müzik
ve onu yorumlayan belirli dansçıların
dışında, Concerto Barocco'nun bir
konusu yoktur." Bach'ın polifonik
yapısını, iki solo kemanın hem kendi
aralarında hem de oda orkestrasıyla
olan etkileşimleri ile müzigin içindeki
gelişimlerini ustaca yansıtan
Balanchine'ın koreografisi, müzigin
kendisi kadar karmaşık ve saftır. Ancak
Bach'ın müziginin birebir kopyası asla
degildir. Aksine kontrpuana eklenmiş
yeni bir diziymişçesine müzigin alt
yapısına ustalıkla özümsetiimiş bir
hareketler bütünütür.
Dansa gelince, o da en az müzik ve
koreografi kadar kusursuz olmalıdır.
Bazı dans yazariarına göre, Concerto
Barocco'nun adımları, adeta bir elmas
gibi hatları keskin ve pürüzsüz
işlenmiştir. Diger balelerdeki teatral
etkiyi arttıran, bilegin tempo dışı
narin hareketleri ve bazı tesadüfi
figürler bu balede görülmez.
Balanchine bu eserini en ufak
ayrıntısına kadar hesaplamıştır.
Concerto Barocco kısa sürede bir
başyapıt olarak tanındı. 1 948'de, o
dönemde yeni kurulan New York

pretext and created a work which
proclaimed unequivocally that the
human body moving i n relation to
music is baller's essenrial concern.
Of this landhark piece, Balanchine himself
has stated: "The only preparation

possible . . . is a knowledge of i ts music
(Johann Sebastian Bach's Concerto in D

minorfor Two Vio/im), for Concerto Barocco
has no subject matter beyond the score to
which it is danced and the patticular
daneers who execute it." Masterfully
reflecting Bach's polyphonic structure and
development of musical voices- the
brilliant inrerplay of two solo violins with
the chamber orchestra and with each other
Balanchine's choreography is as complex
and pure as the music itself. But as many
viewers have noted, the baller is no literal
reproducrion of Bach's great score. Rather,
ir is movemenr related so ingeniously to
the music's inner workings that it seems an
extra line of counterpoint or a partner in a
subtle dialogue.
As for the dancing, it must be as
flawless as the music and the
choreography.
Accord ing to ciance writers Nancy
Reynolds (who performed the ballet)
and Susan Reimer-Torn, Concerto

Barocco's sreps are "as clipped as the
facets of a d iamond . . . No excesses are
permitted. The slight flutter of a wrist,

rubato, ri rard, incidenral flourishes 
smail liberties that can sametimes
heighten the theatrical effecr in other
ballets- ruin it here. Balanchine
measured this baller to the lasr ounce."

SU BTEXT RAGE

Subtext Rage Pacific Northwest
Balesi'nin Donald Byrd'e ısmarladıgı
ikinci eserdir. Louis Andriessen'in De
Sne/heid adlı eseri için tasarlanan
Byrd'ın bu kışkırtıcı eserinin dünya
prömiyeri, In the Courtyard adı ile
Pacific Northwest Balesi tarafından
1 999 yılında Londra'daki Sadler's
Wells Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.
Donald Byrd, Subtext Rage'i
yaratırken, dikkatini çeken estetik
soruları şöyle ifade ediyor:
"Temelinde yatan anlamı ortaya
çıkarabilen, aynı zamanda kurallara
uygun olan bir koreografik yapı nasıl
oluşturulabilir? Bunun için yapıyı inşa
halindeki bir ev gibi düşünmeli: Her
halinden ev olduğu anlaşılan bir
oluşumun sade bir iskeleti . . . Öyle bir
ev olsun ki bu; yağmur, kar, gün ışığı
ve rüzgar gibi unsurlar içinden
geçebilsin. Ona anlamını veren de bu
unsurların hareketleri . . . "
•

•
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"Direkt olmaktan ya da imalardan
kaçınarak bir öykü nasıl ifade
edilebilir? Ayrıntılarıyla kavramanın
güç olduğu bir öykü söz konusu
olduğunda, önerildiği üzere kuvvetle
muhtemel ilişkiler üzerinden yola
çıkarak mı bunun öyküsel bir bale
olduğu sonucuna varacağız?"
• "Neo-klasik tarzda eğitim görmüş
dansçılar, 'neo-dramatik dans'ın
gereksinimleri konusunda nasıl
yönlendirilebilir? Aynı soru, 1 970'1i
yıllarda Antony Tudor New York
Şehir Balesi'ne davet edildiğinde de
söz konusu olmuştu . . .
•

"

• Subeexe Rage is Donald Byrd' s second

comission for PNB. Set to De Snelheid of
Louis Andriessen, Byrd's provocative
work had irs world premiere under the
name, in the courtyard, at Sadler's Wells
Thearre in London during PNB's
February 1 999 performances rhere.
White making Subtext Rage, Byrd tells
us, a number of aesthetic quesrions
engaged his attention:
•

"How to ereare a formal

choreographic construct which allawed
a possible underlying meaning to come
through? Think of the structure as !ike
the frame of a house u nder
construction: clearly ir is a house, bur
really only an outl i ne of one, through
which the elements (rain , snow,
sunlighr, the wind) move. 'It is this
mavement of the elements that g ives it
i rs meaning," Byrd reflects.
•

" How to suggest a narrative wirhour

being l inear or li tera!? When there
seems to be a sorr of narrative, but ir is
diffıculr to pin ir down, when it is
'mostly possible relationships' that are

müzik parçasından yola çıkarak
"dansın neşeyle kutlanması"nı
amaçlayan Caniparoli, sekiz bölümden
oluşan, klasik bale ile Afrika dansını
cesurca birleştiren, duygu yüklü bir
koreografı gerçekleştirdi.
Bu süreç için Caniparoli şöyle diyor:
"Bach'la klasik adımlar, Afrika dans
melodileriyle de etnik hareketler
yapmak doğaldı. Fakat Lambarena'nın
notaları, bu iki müziğin evliliğidir. Ben
de, koreografiyi aynı şekilde
düzenienmeyi istedim. Her iki tür
müzikle, her iki tarz hareketin de
yapılabileceğini göstermeye çalıştım."
Caniparoli, dansta Afrika kültürünün
etkisinin özgünlüğünü sağlayabilmek
için, Zakariya Sao Diouf ve Naomi
Gedo Johnson-Washington gibi iki
seçkin Afrikalı dansçı, eğitmen ve
koreografın danışmanlığında çalıştı.
Caniparoli onlar için; "Zak'ın dans
tarzı, klasik bale dansçılarının
yabancısı oldukları bir şekilde,
vücudun belden aşağısına tamamen
özgürlük tanıyor. Gerçekten
dansçıların kalçalarını gevşetmeleri
konusunda çok uğraştı. Naomi de bu
konuda çalıştı ama asıl olarak,
vücudun üst kısmıyla ilgili hareketleri,
özellikle başın ve boynun nasıl
tutulması ile kolların nasıl hareket
ettirilmesi gerektiğini gösterdi."
1 995 yılında Caniparoli'nin ilk kez
birlikte çalışmaya başladığı San
Francisco Balesi'nin dansçıları için
heyecan verici bir meydan okuma
olan Lambarena, şimdi de Pacifıc
Northwest Balesi sanatçıları ve
seyircileri için yeni ve yaratıcı bir
kapıyı aralıyor.

suggested", then, Byrd wonders, does

• Val Caniparoli's

this qualify as story ballet'

i nspired by a score of the same name
that blends rraditional African

•

"How to challenge daneers trained

Lambarerıa was

with the requirements of a neodramatic

rhythms and melodies wirh extended

dance?" Byrd reflects that a similar

passages from Johann Sebastian Bach.

question may have been raised when

In response to this exciring and

Antony Tudor was invired to work at

unusuat piece of m usic, and seeking to

New York City Baller i n the l 970s.

make a "joyous celebration of
dancing," Can iparoli choreographed an

LAM BARENA
• Val Caniparoli Lambarena'da,
Afrika ritm ve melodileri ile Johann
Sebastian Bach'ın müziğini
harmaniayan aynı adlı yapıttan
esinlenmiştir. Bu alışılmamış ve ilginç

emorion-fılled work in eight
movements that boldly merges the
vocabularies of classical baller and
African dance.
Of the process, Cani paroli has said: " l t
would have been obvious t o do classical
steps with the Bach, and erhnic

mavement with the African. But the
score is a marriage of these two kinds
of music, and I wanted the
choreography to be the same rhing. I
wanted

to

show rhar you can ser ei rher

ki nd of mavement
music."

ro

borh kinds of

To ensure the aurhenticiry of rhe
African i nfluence, rhe disringu ished
African dancers, reachers, and
choreographers Zakari ya Sao Diouf and
Naomi Gedo Johnson-Washington
were engaged as advisors. Caniparoli
explains rhat "Zak' s sryle of dance has a
real freedam from the waisr down, and
thar's very diffıculr for baller dancers.
He kepr pushing them ro ']oosen up'
rhe hips. Naomi worked on rhar as
well, but she also worked wirh rhe
upper body, showing rhe daneers how
ro hold rhe head and how ro move rhe
ar m s .

A n exhilararing challenge for rhe
daneers of San Francisco Bali et, on
whom Caniparoli fırsr ser rhe work in
1 99 5 , and now for rhe daneers of
Pacifıc Norrhwesr Baller, Lambarena
breaks new imaginative ground for
arrists and audiences al i ke.
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B A L E & DANS B A LI:ET & D A N C E

PAC I F I C N O RTHWEST BALESi
P ACIFIC NORTHWEST BALLET

rz1_BOEING'

GEORGE BAlA N C H I N E

Katkılart ifin BOEING C.A. G.ye teıekkiir ederiz.
\Ve would /ike to thank BO E ING C.A.G. for spomoring this performance.

George Balanchine'in özgeçmişi için
lütfen sayfa 1 83'e bakınız.

•

•

For the biography of George

Balanchine, please refer ro page 1 8 3 .

B I R YAZ G ECESI RÜYASI
A M I DSUM M E R N I G HT'S D R E A M

BIR YAZ G ECESI RÜYASI
A M I DS U M M E R NIGHT'S D R E A M

(Iki Perde ve Altı Salıneli Bale

Baller in Two Acrs and S i x Scenes)

Müzik M usic by FELIX MENDELSSOH N
Koreografi Choreography b y GEORGE BALANCHINE*
Dekor ve kostüm tasarımı Sers and cosrume designs by MARTIN PAKLEDI NAZ
Işık tasarımı Lighring design by RANDALL G. CHIARELLI
Yapım yönetmeni ve sahneye koyan Producrion d i recred and sraged by
FRANCIA RUSSELL
Yardımcıları Assisred by OTIO NEUBERT - ANNE DABROWSKI
1 . Perde Acr 1
Titania - Oberon - Puck
Helena (Demetrius'a aşık in love wirh Demerrius)
Hermia (Lysander'e aşık in love wirh Lysander)
Lysander (Hermia'nın sevgilisi beloved of Hermia)
Demetrius (Hermia'nın talibi suiror of Hermia)
Hippolyta (Amazonlar Kraliçesi Queen of rhe Amazons)
Theseus (Atina Dükü Duke of Arhens) - Kelebek B urrerfly
Titania'nın Kavalyesi Tirania's Cavalier - Battom
Saraylılar, Kelebekler, Periler vs. Courriers, Burrerflies, Fairies ere.
Ara lntermission
2. Perde Acr 2
Divertissement (Saraylılar, Kelebekler vs. Courriers,
*

Burrerflies ere.)

Bir Balanchine balesi olan Bir Yaz Gecesi Rüyası'nın gösterileri, George Balanchine Vakfı ile
yapılan işbirligi sonucunda Vakıf tarafından konulan ve temin edilen Balanchine Stili® ve
Balanchine Teknik Servis® standartlarına uygun olarak sahnelenmektedir.
The performances of A Midsummer N ight's Dream, a Balanchine Ballet, are presenred by

arrangemenr with The Balanchine Trust and have been prod uced in accordance with the Balanchine
Style® and The Balanchine Technique® service standards established by The Trust.

1 2- 1 3.6.2000, Atatürk Kültür Merkezi, Büyü k Salon, 2 1 .30
Atatürk Cul tural Ce nr re, Gra n d Ha l l , 9.30 pm

Bu giirteride yer alan bale iiğrerrcilerinin kaltiiiiiiiii sağlayan Özel Yıldrz Alpar Bale Okulu'na tqekkiir eckriz.
We would /ike to thank the Yıldrz Alpar Bal/et Schoolfor all&wing their studerıts to participate in this perfonuance.

1 . PERDE
Bir yaz günü arifesinde, Atina
yakm/arında bir orman.
Birinci Perde, Dük'ün sarayının
yakınlarındaki bir ormanda geçer.
Periler Kralı Oberon ve eşi Kraliçe
Titania, sahip olmak istedikleri küçük
bir yerli için kavga etmektedirler.
Oberon Puck'a, Aşk Tanrısı Eros'un
etkisi altına aldığı herkesin ilk
gördüğü kişiye aşık olmasına yol açan
okuyla delinmiş çiçeği getirmesini
emreder. Titania her şeyden habersiz
uyurken, Puck onu bu çiçekle
büyüler.
Bu arada, ormanda gezinen Helena,
karşılıksız bir aşkla sevdiği
Demetrius'a rastlar. Demetrius onu
reddeder ve yoluna devam eder.
Durumu gören Oberon Puck'a,
Helena'nın aşkına Demetrius'un
karşılık vermesini sağlamak için,
büyülü çiçeği Demetrius'un üzerinde
kullanmasını söyler.
Birbirlerine deliler gibi aşık olan bir
başka çift, H ermia ve Lysander da
ormanda dolaşmaktadırlar. Bir süre
sonra yolları ayrılır. Oberon'un
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emirlerini yerine getirmeye can atan
Puck, yanlışlıkla Lysander'ı büyüler.
Bu sırada Helena gelir ve çiçeğin
büyüsü altında olan Lysander,
Helena'nın şaşkın bakışları arasında
ona olan aşkını ilan eder.
O sırada Hermia gelir. Lysander'in
yalnızca Helena'ya ilgi gösterdiğini
görmek onu da şaşırtır ve üzer.
Puck, Demetrius'u da büyülerneyi
başarır. Bu Helena'yı çok mutlu eder
çünkü Lysander'la zaten
ilgilenmemektedir.
Her i kisi de Helena'ya aşı k olan
Demetrius ve Lysander onun için
kavga etmeye başlarlar. Puck,
Oberon'un emriyle, bir dokumacı
olan Bottom'ı arkadaşlarından ayırır,
başını bir "eşek başı"na dönüştürür
ve onu uyumakta olan Titania'nın
ayak ucuna bırakır. Uyandığında
Titania Bottom'ı görür; ondan
hoşlanarak, ilgi ve şefkat gösterir.
Sonunda, kızgınlığı geçen Oberon,
Bottom'ı geri gönderir ve Titania'yı
büyünün etkisinden kurtarır.
Helena fazlasıyla ilgi görmekteyken
Hermia'yla artık kimse
ilgilenmemektedir. Birbirlerine
düşman olan erkekler ciddi şekilde
tartışır ve kavga etmeye başlar. Sihirli
gücünü kullanan Puck onları ayırır ve
birbirlerini ormanın derinliklerinde
kaybetmelerini sağlar. Bitkinlikten
uyuyakalırlar. Puck; Helena'nın
Demetrius'un ve büyünün etkisinden
kurtulan Lysander'ın da, Hermia'nın
yanında uyuyakalmasını sağlar.
Dük ve Hippolyta, aşıkları ormanda
uyurken bulur ve onları uyandırır.
Anlaşmazlıklarını giderdiklerini
görünce de bu iki çift ve kendileri için
yapacakları düğünü müjdelerler.
2. PERDE
Theseus Sarayı
I kinci Perde Dük'ün sarayında yeni
evli çiftler onuruna verilen davet,
dans ve eğlencelerle başlar.
Kutlamalar sona erip ölümlüler
gittiğinde, barışan ve huzur içinde
yaşayan Oberon ile Titania'nın
malikanesine gidilir. Kargaşayı düzene
sokan Puck, gecenin kalıntılarını
süpürmektedir. Ateşböcekleri
gecenin karanlığında pırıl pırıl
pariayarak ormanı eski haline
dönüştürmektedir . . .

(George Balanchine ve Francis
Mason'ın 1 O 1 Ünlü Bale Hikôyesi'nden
alınmıştır.
Dünya Prömiyeri: 1 7 Ocak 1 962
New York Şehir Balesi)
ACT 1

A forest near A thens, one Midsımımer Eve
The First Act takes place in a foresr
near the duke's palace. Oberon, King of
the Fairies, and Titania, his queen,
quarrel over the lndian child they borh
want. Oberon orders Puck ro bring the
flower pierced by Cupid's arrow (which
causes anyone coming under i ts
i nfluence ro fall in love with the fırst
person the eyes behold) and, while
Titania is asleep und unknowing, he
casts the flower's spell over her.
Meanwhile, Helena, wandering in the
wood, meets Demecrius, whom she

separate, lose one another and wander

loves but who does not love her.

apan in the forest, uncil exhausred they

Demeeri us rejects her and goes his way.

fal! asleep, wirh Puck arranging for

Oberon watches and tells Puck ro use

Helena ro fal! asleep beside Demerrius

the flower on Demeeri us that he may

and Lysander (his spell re-moved) by

return Helena's affection.

Hermia.

Another couple, Hermia and Lysander,

The Duke and Hippolyta discover the

very much in love, are alsa wandering

lovers asleep in the forest, awaken

in the forest. They become separated.
Puck eager ro carry out Oberon's

rhem, fınd rheir differences are resolved
and proclaim a rriple wedding for

orders, misrakenly anoints Lysander.

rhemselves and the rwo couples.

Helena appears, and Lysander, under
the flower's spell, at once and ro her

ACT 2

amazernem tells her how much he loves

At the Court of Thesem

her.

The Second Acr opens i n the duke's

Hermia now returns. She is asronished

palace wirh parades, dancing, and

and then dismayed ro see Lysander

divercisment in honor of the newly

paying attention only ro Helena. Puck

married couples. When the celebrarions

manages ro bring Demerrius, roo,

are over and the mortals rerire, we

under the flower's spell, much ro the

rerurn ro the dernesne of Oberon and

deligbt of Helena, who doesn'r care for
Lysander at all.

Tirania, who are now reunired and at
peace. And at lasr Puck, having put

Demetrius and Lysander, now both in

order into disorder, sweeps away the

love with Helena, begin ro quarrel over

remnants of the nighr's doings. The

her. Puck, at Oberon's order, has

fıreflies twinkle in the nighr and

separated Bottom, a weawer, from his

reclai m the forest.

companions, transformed his head i nto
that of an ass, and placed him at the

(Repri nted from 1 0 1 Stories of the Great

sleeping Titania's feet. Awakening,

Ballets by George Balanchine and

Titania sees Bottom, rhinks him fair,
and pays him close and loving

Francis Mason.
Premiere: January 1 7 , 1 962

attention. At last Oberon, his anger

New York Ciry Baller)

over, has Borrom sene away and releases
Titania from her spell.
Hermia now gets no attention, Helena
roo much. The men, completely at odds
quarrel seriously and begin ro fıght.
Puck by his magic causes them to
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For SW AN LAKE

Turne Prova Yönetmenleri Tour Rehearsal Direcrors LINDA GIBBS - G INGER THATCHER
Dans Şefleri Dance Caprains ANDREW CORBETT - PHILIPPA GORDON
Yapım Müdürü Production Manager DAVID EVANS
Topluluk Müdürü Company Manager JONATHAN STOTT
Sahne Müdürü Sqı.ge Manager ALISTAIR WILSON
Sahne Müdür Yardımcısı Deputy Stage Manager SOPHIE PEEL
Sahne Müdür Asistanı Assistant Stage Manager JAMES SHEPHERD
Kostüm Tasarım Yardımcısı 1 Sorumlusu Assistant Costume Designer 1 Supervisor DIAN E WI LLIAMS
Saç ve Makyaj Sorumlusu Hair and Make-up Supervisor PAM ORANGE
Şefler Conducrors JACK BUCKHANNAN - ROWLAND LEE
Baş Marangoz Master Carpenter DANNY HO NES
Baş Marangoz Yardımcısı Depury Carpenter NICK RE E
Yardımcı Marangoz Assistant Carpenter SIMON HAM ILTON
Yapım Elektrikçisi Production Electrician GRAHAME GARDNER
Yardımcı Elektrikçi Assistant Electrician JONN WESTALL-EYRE
Yardımcı Kostüm Sorumluları Associate Costume Supervisors RACHEL DICKSON - H ELEN WISE
Gardrob Müdürü Wardrobe Manager JOCELYN CORDEROY
Gardrop Müdür Yardımcısı Deputy Wardrobe Manager KAREN WRIGHT
Gardrop Müdür Asistanı Assistant Wardrobe Manager KAREN SYDEE
Saç ve Makyaj Müdür Yardımcısı Depury Hair and Make-up Manager JULIA VERNON
Saç ve Makyaj Müdür Asistanı Assistant Hair and Make-up Manager JULIE KENDRICK
Ulusal Basın Temsilcisi National Press Representarive PETER THOMPSON ASSOCIATE$
Pazarmala Marketing ADAM KENWRIGHT ASSOCIATE$
Sigorta Ajansı Insurance Broker ISRAEL, GORDON & CO
Avukat Soliciror SIMON MEADON @ TARLO LYONS
Muhasebe Accountant STEVE PEN NI NGTON @ MRI
Dekor Yapımı Set Builr by SCENERY JESSEL
Giysilerin Boyanması Cloths Painred by LIZ REED STUDIO
Perde Yapımı Drapes by PROMPT SIDE
Işık Kiralama Lighring Hi re WHITELIG HT NORTH LTD
Kostüm Yapımı Cosrumes made by
Ku�u bacakları, Travesti & A�aç Yaratıkları Swan Legs, Transvestite & Treerralls PH IL REYNOLDS
Kraliçe ve E�lence Dansçıları Queen & Faodaneers SASHA KEIR
Dikim Tailoring by ALAN SELZER - BARRY THEWLIS - KEITH WATSON - DELLA RABOURS
Güve Kızlar Morh Maidens JANE JOHNSON
1. Perde Uygunsuz Kız Sevgili Unsuirable Girlfriend Acr I CAROL MOLYN EUX
3. Perde Uygunsuz Kız Sevgili, Soho'daki Parti Kızları & Garsonlar
Unsuitable Girlfriend Act I I I , Soho Parry Girls & Maids JAN ET CHRISTMAS
Prensesler Pri ncesses JANET CHRISTMAS - KAREN CRICHTON - SASHA KEIR - KATE WYATT
Soho'daki Hostesler Soho Hasresses ANGELA CREASOR
Asil Adam ve "Shaft" Nobleman and "Shafr " RACHEL DICKSON
Hemşireler Nurses DOMINIC YOUNG
Maskeler, Perukalar ve di�er Giysi Aksesuvarları Masks, W i ngs and orher Costume Props by ROBERT ALLSOPP
Baskı, Resim ve Boyama Pri nting , Painring and Dyeing by N ICOLA KI LLEEN
Tı� ve Örgü Işleri Crochet/Knitting by TREVOR COLLI NS
Şapkalar M i l l i nery by SIMON DAWES
Kraliçe'nin Boncuk Işleri Queen's Beadwork by JOHN WILLIAMS
Peruklar ve Yüz Kılları Wigs and Facial Hair by DARREN WARE - MARIAN WILSON
Bitkisel sigaralar Honeyrose Products Ltd, Stowmarket tarafından sa�lanmıştır.
Herbal Cigarerres kindly donared by Honeyrose Products Ltd, Srowmarker
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Patrenlar Parrons
SIR N IG EL HAWTHORNE - SIR HOWARD HODGKIN
GILLIAN LYNNE C. B. E. - SIR IAN MCKELLEN
Sanat Yönetmeni Arr i sric Direcror
MATTHEW BOURNE
Yapımcı Producer KATHARI NE DOR E
Idari Yönetmen

Managing Di recror

ROBERT NOBLE

Genel Müdür General Manager SIMON LACEY
Yardımcı Sanat Yönetmenleri Assisranr Arrisric Di recrors
SCOTT AMBLER - ETTA MURFITT
Mali Müdür Finance Manager IRENE ARROYO
Topluluk Yönetmeni

Company

Yapım Yönetmeni
Yapımcı Yardımcısı
Ü st Müdür Asistanı

Adminisrraror RICHARD McDERMOTT

Producrion Ad min isrraror JONATHAN
Assisranr ro rhe Producer

STOTT

ROSE McCLELLAND

Assisranr ro rhe Senior Managers JEANETTE

Büro Asistanı Office Assisranr FIONA MACLEAN
Denetçi

Audi ror

FRANK LACHMAN

HOSKINS
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M ATTH EW BOU R N E

Ka1ktlan iıiıı TUI?K PİI?ELLI LASTİKLEJ?i A.Ş. TUI?K PİI?ELLİ KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.ye lefekkiir ederiz.
\Ve " 'ott!d /ike 1o 1bank TUJ?K PİI?ELLI LASTİKLEI?İ A.Ş. TUJ?K PiNELLi KA BLO VE SiSTEMLE!?! A.Ş. for sponsoı·ing 1bis performance.

MATT H EW BOU R N E'UN KUGU G Ö LÜ
MATTHEW BOU R NE'S SWAN LAKE

Müzik M usic by ÇAYKOYSKI

TCH A J KOVSKY

Yöneten ve koreografı: MATTHEW BOURNE,

di recror and choreographer

Yapımcı: KATHARINE DOR E,
Müzik Yönetmeni: DAVID FRAME,

producer

musical di recror

Tasarım: LEZ BROTHERSTON, designer
Işık Tasarımı: RICK FISHER,

l ighring designer

Orkestra düzenlemeleri: ROWLAND LEE,

Başrol Dansçıları

orchestrarions

Principal Casring

29 Haziran 29rh J une
Kugu The Swan FLOYD HENDRICKS
Prens The Prince ANDREW CORBETT
Kraliçe The Queen ISABEL MORTIM ER
30 Haziran 30rh J une
Kugu The Swan DETLEV ALEXANDER
Prens The Prince TOM WARD
Kraliçe The Queen KRISSY RICHMOND
Giriş Prologue
Prens'in Yatak Odası The Priııce's

Bedroom

1 . PERDE ACT l
1. Sahne Scene I
Prens'in Yatak Odası The Prince's Bedroom
ll. Sahne Scene l l
Saray The Palace
lll. Sahne Scene I I I
Bir Opera Evi A n Opera House

• Matthew Bourne, 1 987'den beri
Adventures in Motion Pictures'ın
(AMP) Sanat Yönetmeni ve
Koreografı'dır. Aynı zamanda genç
dansçılara ve koreograflara finansal
destek sağlayan Spitfire Vakfı'nın da
yöneticisi olan Bourne, ayrıca 1 997'de
Laban Merkezi'nin Onursal Üyesi
oldu. Eğitimini Laban Centre'da yapan
Bourne, AMP'nin kurucu
üyelerindendir ( 1 987). AMP'yle
koreograf olarak gerçekleştirdiği
çalışmalar arasında: 1 987' de Overtap
Lovers, 1 988' de Spitfire ( 1 999' da
Stonewa/1 Equality Show ismiyle
oynandı), 1 988'de Buck & Wing,
1 989' da The lnfernal Galop, 1 99 1 'de
Town & Country, 1 992'de Deadly
Serious, yine 1 992'de The Percys of
Fitzrovia, 1 992 ve 93'te Fmdıkkıran;
1 994'te Sadler's Wells ve 1 995'te
Donmar Warehouse'da sahnelenen
Highland Fling gibi eserler
bulunmaktadır. Bourne, Kuğu Gölü'nü
lngiltere'de, 1 995'te Sadler's Wells'te
ve 1 996-97'de Londra Piccadilly
Tiyatrosu'nda; ardından 1 997'de Los
Angeles'taki Alımanson Tiyatrosu ile
1 998-99'da New York'taki Neil Simon
Tiyatrosu'nda; 1 999'da Britanya
turnesinde ve 2000 yılı sezonunda
gerçekleştirdi. Bir başka eseri olan
Cindere/la'yı 1 997 ve 98'de Londra
Piccadilly Tiyatrosu'nda ve 1 999'da
Los Angeles Tiyatrosu'nda sahneledi.
Bourne'un diğer eserleri arasında: As
You Uke lt ( 1 989), Children of Eden
(Prens Edward Tiyatrosu, 1 990),
A Midsummer Night's Dream (Aix en

1 92

IV. Sahne Scene IV
Prens'in Özel Dairesi The Prince's Private Quarter
V. Sahne Scene V
Cadde The Streer
VI. Sahne Scene VI
Köhne Bir Klüp A Seedy Club
VII. Sahne Scene VII
Cadde The Street
2. PERDE ACT 2
Şehir Parkı A City Park
Ara Interval
3. PERDE ACT 3
1. Sahne Scene I
Saray Kapıları The Palace Gates
ll. Sahne Scene II
Kraliyet Balosu The Royal Bali
4. PERDE ACT 4
Prens'in Yatak Odası The Prince's Bedroom
Topluluk The Company
DETLEV ALEXANDER - NATALIE AYTON - TRACY-LOUISE BRADLEY
TIM BLOWFI ELD - MICHAEL BUDD - FIONA-MARIE CHIVERS
JULIET CODLI N - ANDREW CORBETT - TOM DALE
LAURIANE DELTEIL - JOSEPH INE DESMONO - FLOYD H ENDRICKS
DAMIAN HIGGINS - H ENDRICK JANUARY - NIKOLAS KAFETZAKIS
IAN KAY - HANS-WERNER KLOHE - JAMES LEECE - YlNCENT MANNA
CH RISTOPHER MARNEY ANJALI - MEHRA SAM MEREDITH
HELEN MISSING - ISABEL MORTIMER - GEMMA PAYNE - MARK PEARCE
ALISTAIR POSTLETHWAITE - H EATH ER REGIS-DUNCAN - DAVID RHYS
KRISSY RICHMOND - ANTON RISAN - LUIS RODRIGUEZ - TOM SEARLE
DAVID ANTHONY SHIPP - MATTHIAS SPERLING - DAMIEN STIRK
MAMI TOMOTANI - SIMON WAKEFIELD - TOM WARD
29.6.2000, 2 1 .30 9.30 pm
30.6.2000, 1 9.30 7 . 30 pm
Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon Atatürk Cultural Cenrre, Grand

Provence Festivali 1 99 1 , ENO, 1 995),
Show Boat (Malmo Stradsteater, lsveç,
1 99 1 ), Peer Gynt (Barbican'da ve
turnelerde , 1 994), Watch with Mother
(National Youth Dance Company,
1 994), Boutique (lmages of Dance,
1 995), bulunmaktadır. Bourne'nin yer
aldığı TV ve sinema filmi yapımiarı
arasında, bir AMP-BBC ortak yapımı
olan ve başrolünü Nigel
H awthorne'un üstlendiği Late Flowering
Lust, yine bir AMP-BBC ortak yapımı
Drip ( 1 993), bir BBC yapımı olan ve
başrollerini Julie Walters & Danny
DeVito'nun paylaştığı Roald Dahi'ın
Little Red Riding Hood ( 1 995), BBC için
Swan Lake ( 1 996) bulunuyor. Matthew
Bourne bugüne kadar 1 99 1 'de Bonnie
Bird Ödülü ile Barday'in Yeni Sahneler
Ödülü'nü aldı; Town and Country
( 1 99 1 ) ve Fındikkıran ( 1 992) ile Olivier
Ödülü'ne aday oldu. Bourne, Kuğu
Gölü ile 25'in üzerinde uluslararası
ödül kazandı. Bunların arasında
1 996'da Olivier, Time Out, The South
Bank Gösteri, Manchester Evening
News, Gay Times & Pink Paper
Okuyucu, 1 997'de Los Angeles
Eleştirmenler Birliği ve Dramalog
ödülleri ile 1 999'da En Iyi Yönetim ve
En Iyi Koreografı dallarında iki Tony
Ödülü bulunmaktadır.
• Matthew Bourne has been the Artistic

Hall

�::::: � The

��:::�� British
mm: Council

Bu giJsteriler "Britain-Turkey 2000" etkinlikleri kapsammda gerçekleştirilmiştir.
These performances have been realised within the framework of "Britaiu-Turkey 2000".
Bu giJsteriler The British Council ve Foreign and Commonwealth Offic� 'in işbirliğiyle düzenlenmiştir.
These performances have been realised in collaboration with The British Council and
Foreign and Commonwealth Office.

Director & Choreographer of Advenrures
in Matian Pictures (AMP) since ı 987.
He is alsa a director ofThe Spitfıre Trust,
which provides fınancial support

ro

young daneers and choreographers and
was made an honorary fellow of The
Laban Cenrre in ı 997, where he had
completed his education (BA Hons
Dance/Theatre). A founding member of
rhe AMP ( 1 987), Matthew Bourne's
choreographed works w ith this company
include: Over/ap Lcwers ( ı 987), Spitfıre
( ı 988 and Stonewall Equality Show
ı 999), Buck & Wing (ı 988), The Infernal
Galop ( 1 989), Toum & Country ( 1 99 ı ),
Deadly Seriom ( 1 992), The Percys of
Fitzrovia ( 1 992), and The Nutcracker
( 1 992/3); Highland Fling at Sadıer's Wells
0 994) and the Don mar Warehouse
( ı 995); Swan Lake at Sad ler' s Wells
( ı 995), Piccadilly Theatre, London
( 1 996-97), Ahmanson Theaue, Los
Angeles ( ı 997), the Neil Simon Theatre,
New York (1 998-99), and UK Tour
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1999; and the Deminion season 2000

Cinderella at London's Piccadilly Theatre
( 1 997 /98) and Ah manson Theatre Los
Angeles ( 1 999). His other choreographies
include As You Like lt (RSC, 1 989),
Children of Eden (Prince Edward Theatre,
1990), A Midsurmner Nights Dream (Aix
en Provence Festival 1 99 1 , ENO, 1 995),

The Tempest (NYT, 1 99 l ), Show Boat
(Malmo Stradsteater, Sweden, 1 99 1 ), Peer

Gynt (Barbican & Tour, 1 994), Watch
with M other (National Your h Dance
Company, 1 994), and Bourique (lmages
of Dance, 1 995). He has also appeared in
TV and Film producrions such as

Late
Flowering Lıtst (AMP/BBC - srarring
Nigel Hawrhorne, I 993), Drip
(AMP/BBC Dance for the Camera, 1 993),
Roald Dahi 's Little Red Riding Hood (BBC
- srarring Julie Walters & Danny DeVi to,
1 995), and Swan Lake (BBC TV, 1 996).
He has been recipient many national and

Ahmanson Tiyatrosu'ndaki
gösterilerinin yapımiarın üstlendi.
Katharine Dore 1 997'de kurulan,
otistik ve iletişim bozukluğu içersinde
olan çoçuklar için TreeHouse Vakfı'nın
kurucularından biridir.

international awards including Bonnie
Bird Award ( 1 99 1 ), Barclays New Stages
Award ( 1 99 1 ), Olivier Award

• Karharine Dore rrained ar the Central

School of Speech & Drama and has

Nemination (Town and Country 1 99 1 and
Nutcracker 1 992) and over 25
International awards for Swan Lake

worked exrensively as a srage and
producrion manager. In 1 988, Katharine

including Olivier Award ( 1 996), Time

Morion Picrures as Administraror, shortly

joined the fledgling Adventures in

Out Award ( 1 996), The South Bank

becoming Co-Director and Producer of

Show Award ( 1 996), Manchester Evening

all the company's work. As such, Dore

News Award ( 1 996), Gay Times & Pink

produced the world premiere, Olivier

Paper Readers Awards ( 1 996), LA Crirics

Award-winning season of Swan Lake at

Circle and Dramalogue Awards ( 1 997),

Sadler's Wells, the West End transfer ro

and rwo 1 999 Tony Awards for Best
Directian and Best Choreography.

producrions, including most recently the

the Piccadilly Theatre and all subsequent
season at the Neil Simon Theatre on

KATHARI N E DORE

Broadway. She was execurive producer of

Katharine Dore, Central School of
Speech and Drama'da eğitimini
tamamladıktan sonra sahne ve yapım
yönetmeni olarak çalıştı. 1 988'de yeni
kurulmakta olan AMP'ye idareci olarak
katıldı ve kısa zamanda yardımcı müdür
ve kumpanyanın bütün gösterilerinin
yapımcısı oldu. Olivier Ödülü'nü alan
Kuğu Gölü'nün dünya prömiyeriyle
birlikte Sadler's Wells, West End ve
Piccadilly Tiyatrosu'nda, ardından
Broadway'deki Simon Tiyatrosu'nda
sahnelenen gösterilerini gerçekleştirdi.
Kuğu Gölü'nün BBC ve NVC'nin
gerçekleştirdiği Kuğu Gölü filminin de
yapımcısı olan Dore, bununla 1 997'de
Drama -Logue Ödülü aldı. Dore ayrıca
Cindere/la'nın Londra'daki Piccadilly
Tiyatrosu'nda ve Los Angeles'ta

won a Drama-Logue Award for

•

the BBC/NVC film of Swan Lake and
Producrion for the 1 997 LA season . Dore,
produced Cinderella at the Piccadilly
Thearre London and the subsequent LA
Season ar the Ahmanson Theatre. In
1 997 Karharine co-founded the
TreeHouse Trust, a London-hased
charitable school for children with aurism
and related communicarion disorders.

LEZ BROT H E RSTON
Tasarım ve Sanat Merkez
Okulu'nda eğitim gören Lez
Brotherston, 1 984'te mezun oldu ve
kariyerine Brejnev'e Mektup fılmindeki
tasarımlarıyla başladı. Adventures in
Motion Pictures ile Highland Fling,
Olivier Ödülü kazanan Swan Lake
•

( Brotherston bu yapı m la 1 999 Tony
En Iyi Kostüm Tasarımı Ödülü aldı) ve
1 998'de Olağanüstü Başarı Olivier
Dans Ödülü aldığı Cinderella gibi
yapımiarda çalıştı. Sanatçı 1 999'da
Kuzey Bale Tiyatrosu için Carmen,
Notre Dame'ın Kamburu, Gisel/e, Dracula
ve A Christmas Carorda yaptığı
tasarımlada Barclays Tiyatro Ödülü'nü
kazandı. Tasarımiarını yaptığı diğer
eserler arasında; her ikisini de lskoç
Balesi için gerçekleştirdiği Greymatter
(Rambert), koreografısi Adam
Cooper'a ait olan Just Scratchin' the
Surface ve koreografısi Tim Rushton'a
ait olan Nightlife yer alıyor.
Brotherston tiyatro alanında;
Greenwich Tiyatrosu için David
Copperfield, Narthanger Abbey, The Last
Romantics, Hand/ing Bach ve The Prisoner
ofZenda; Hampstead Tiyatrosu için The
Eleventh Commandment gibi eserlerde
çalıştı. West End'te Spend, Spend,
Spend, (Piccadilly Tiyatrosu- Olivier
Ödülü En Iyi Dekor Tasarımı Adaylığı)
ve Kraliyet Ulusal Tiyatrosu için
Rosencrantz and Guildenstern Are Dead
bulunuyor. Opera alanında, Opera
Zuid, Hong Kong Sanat Festivali, Kuzey
Operası, Glyndebourne Turne
Operası, Tiyatro Bellini, Danimarka
Kraliyet Operası, De Vlaamse Operası
ve Kuzey Irianda Operası için
prodüksiyonlar gerçekleştirdi.
Müzikaller için yaptığı tasarımlar
arasında ise Black Goes With Everything
(Michael White), Side by Side by
Sondheim (Greenwich Tiyatrosu);
Cabaret (Sheffield Crucible); Maria
Friedman by Spedal Arrangement
(Donmar Warehouse) ve Face yer
alıyor.
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• Lez Brerhersron rrained ar the Cemral

work i ncludes: Missju!ie (Haymarker),

School of Arrs and Design, gaining a

Widowers' Ho11ses (Royal National

degree in Thearre Design. He graduared

Thearre), Lenrıy (Queen's Thearre);

in 1 984 and s tarred his career wir h his

Disney's Humhback ofNotre Dame in

firsr design for the popular fearure film

Berlin; and Via Dolorosa (Royal Courr and

Letter to Brezhnev. Brerhersron is an

Broadway. He is a winner of rhe Olivier

Associate Arrisr of Advenrures in Morian

Award for Best Lighring Design for Lady

Picrures for whom he designed High!and
F!ing and the Olivier Award-winning
production of Swan Lake (for wh i ch

in the Dark and Chips with Everything,

Brethersron also won the 1 999 Tony

Moorı!ight (Aimeida and Comedy),
Machirıa! (R.N.T.) and Hysteria (Royal
Courr) and a Tony Award for An lnspector
Cal/s on Broadway. His work i n rhe
opera field include Der Freischutz. Dr
Ox's Experiment, The lta!iarı Gir!, and The
Fairy Queen (ENO); Wozzek (Fiorence);
The Flying Dutchman (Bordeaux); Traviata
(Paris Opera); G!oriarıa, Medea and La
Boheme (Opera Norrh). Rick Fisher is

borh for The Royal National Thearre. He
previously won an Olivier Award for

Award for Best Cosrume Design) and

Cinderella (for which Brerhersron won the
1 998 Olivier Award for Outstanding
Achievemenr in Dance). In 1 999
Brerhersron won the Barclays Thearre
Award for Outstanding Achievement i n
Dance for h i s designs for Carmen, The

Hımchback ofNotre Dame, Gise!!e, Dracula,
and A Christmas Caro! for the Norrhern
Baller Thearre. Other recenr designs for
dance include: Greymatter (Ramberr),

jttSt Scratchin' the Surface choreographed
by Adam Cooper and Nightlife
choreographed by Tim Rushron, borh for
Scottish Ballet. His work for theatre
i ncludes: David Copperfie!d, Northanger

Abbey, The Last Romantics, Hand/ing Bach
and The Prisoner ofZenda (Greenwich
Thearre). In the W esr End he has
designed for Spend, Spend, Spend,
(Piccadilly Thearre - Olivier Award
Namination for Best Ser Design), and

Rosencrantz and Guildenstern A re Dead
( Royal National Thearre). Brerhersron's
designs for opera include producrions for
Opera Zuid, Hong Kong Arrs Festival,
Opera Norrh, Glyndebourne Touring
Opera, Tearro Bellini, Royal Danish
Opera, De Vlaamse Opera and Opera
Norrhern Ireland. His designs for
musicals include: Black Goes With
Everything (Michael White), Side by Side
by Sondheim (Greenwich Thearre);

Cabaret (Sheffield Crucible); Maria
Friedman by Special A rrangement (Donmar
Warehouse) and Face.

AMP ile daha önce; The Percys of
Fitzrovia, Deadly Serious, Town and
Country, The lnfemal Galop ve Spitfıre'de
de çalışmalar yapan Fisher, ayrıca
Boston Balesi için Danses
Concertantes'da çalıştı. Fisher'in tiyatro
alanında yaptığı çalışmalar arasında, Miss
Julie (Haymarket), Widowers' Houses
(Ulusal Kraliyet Tiyatrosu), Lenny
(Queen's Theatre); Disney için
Berlin'de Notre Dame'ın Kamburu ve Via
Do/orosa bulunuyor. Moonlight (Aimeida
and Comedy), Machinal (Ulusal Kraliyet
Tiyatrosu) ve Hysteria (Royal
Court)'daki çalışmalarıyla Olivier Ödülü
ve Broadway'de sahnelenen An
lnspeaor Cal/s ile Tony Ödülü alan
Fisher, opera alanında ise, Ulusal Ingiliz
Operası için Der Freischütz, Dr Ox's
Experiment, The /ta/ian Gir/ ve Fairy
Queen'in yanısıra, Wozzek (Fioransa
Operası); The Flying Dutchman
(Bordeaux Operası); Traviata (Paris
Operası); G/oriana, Medea ve La &heme
(Kuzey Operası) gibi eserler bulunuyor.
Britanya Işık Tasarımcıları Birliği'nin
Başkanı olan Rich Fisher ayrıca
Stockholm'deki Dramatisk lnstitut'de
Işık Tasarımı konusunda konuk eğitmen
olarak ders de veriyor.
• Rick Fisher's works for Advenrures in

RICK FISHER
Rick Fisher'in bugüne kadar
Adventures in Motion Pictures için
yaptığı çalışmalar arasında Los
Angeles'ta ve Piccadilly Tiyatrosu'nda
sahnelenen Cinderella; Broadway'de,
Dominion, Sadler's Wells ve yine
Piccadilly Tiyatrosu'nda sahnelenen
Swan Lake gibi eserler bulunmaktadır.
•

Chairman of the British Associarion of
Lighting Designers, and is also V isiring
Professor in Lighting Design ar the
Dramarisk Insritut, Stockholm.

KUGU GÖLÜ SW AN LAKE
AMP'nin Sanat Yönetmeni Matthew
Bourne, Kuğu Gölü'nün yaratım
sürecini şöyle anlatıyor:
- Ça/ışma/annızda nelerden ilham a/ırsıntz?
Yanıt çok basit iyi müzik ve iyi öyküler.
Özellikle "müziğin" beni bir projeye
yönelttiğini söylemeliyim. Daha önce
gerektiği gibi bir müzik eğitimi almamış
olduğum için bu konudaki çalışmamı, o
müziği anladığıma karar verdiğim ana
kadar defelarca dinleyerek yapıyorum.
O müziği sevmeliyim ki bu sevgiyi
seyircilerle paylaşma ihtiyacım oluşsun.
Büyük balelerin çok basit olmasına
karşın bütün insanları ilgilendiren aşk
ve ihanet, iyi ve kötü, gizem ve büyü
gibi konulara değinen güçlü senaryoları
vardır. Bu güçlü altyapı yeni fikirler
geliştirmeye ve temel konu üzerindeki
kendi kişisel bakış tarzımı ifade etmeye
çok elverişlidir.
•

Motion Pictures include, Cinderella i n
Los Angeles a s well a s the Piccadilly
Thearre, and Swan Lake on Broadway as
well as at the Dominion, Sadler's Wells,
the Piccadilly and in Los Angeles. He has
already worked w ith AMP for The Percys

of Fitzrovia, Dead!y Serious, Towrı and
Country, The Inferna! Ga!op and Spitfire.
He worked for the Bosron Baller in

Danses Corıcertantes. His recenr rhearre

- Kuğu Gölü'nde sizi çeken şey ne oldu?
Aslında Kuğu Gölü benim seyrettiğim
ilk baledir. Öncesinde danstan sadece
filmlerde ve müzikallerdeki şekliyle
hoşlanırdım ve Fred Astaire'in de
benim idolüm olduğunu söylemeliyim.
Seyrettiğim Kuğu Gölü sanırım lskoç
Ulusal Balesi'nin Sadler's Wells'te
1 979'da sahnelediği Peter Darrel'in
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insanı 'uçuran' versiyonuydu.
Hatırladığım tek şey kuğuların ne kadar
hızlı hareket ettikleriydi. O zamana
kadar hiç bale seyretmemiş olduğum
için çok görkemli ve lirik bir eser
olduğunu düşünüyordum ama o kadar
tuhaftı ve barikaydı ki, tutulmuştum.
Kuğuların o soyut doğaları nedeniyle
çağdaş koreografların klasik baleler
arasındaki favorisi Kuğu Gölü'dür.
Dansçının bir kuğu olarak dansetmesi
fikri, klasik veya modern bale dünyası
için aynı derecede heyecanlandırıcı ve
ilham verici bir durumdur. Eserin
içerdiği şov unsuru da benim için
çekiciydi. Bu büyük güçlü dramatik
yapı, benim hiciv ve mizalı anlayışıma
uygun malzemeler de içeriyordu ve
şimdiye kadar yazılmış bu en iyi bale
müziğiyle soyutlamalar da
yapabilecektim. Dayanılmazdı!
- Her büyük bale topluluğunun kendi
özgü bir "Kuğu Gölü" versiyonu vardır ve
düzenli olarak turne/erde sergilenir.
Gerçekten dünyamn bir başka Kuğu
Gölü'ne daha ihtiyaCI var mıydı?
Ne yazık ki, günümüzde sahnelenen ve
orijinal koreografı ve salınelenme
oldukları savunulan birçok versiyon,
orijinal Petipa ve lvanov
prodüksiyonunun taklitleridirler.
Özgünlük derken, gerçekten özgün
olsanız bile bu, o akşamki gösterinin iyi
olacağını garanti etmez. Klasik Kuğu
Gölü'nün hayranıyım ve birkaç harika
orijinal versiyonunu seyredebildiğimiz
için çok şanslı olduğumuzu
düşünüyorum. Bununla birlikte AMP
çağdaş bir dans topluluğu olduğu için
hiçbir zaman klasik anlamda eski
gösterileri yeniden üretme oyununa
düşmedi. Çaykovski bu müziği dans
edilmesi için besteledi (bende de dans
etme isteği uyandırıyor!) fakat neden,
ve kim demiş ki hep aynı adımlarla
dans edileceğini! Bu nedenle 1 895'teki
ilk sahnelenişinden bir asır sonra
sahnelernemizin nedeni, Kuğu Gölü'nü
yaşayan bir müze eseri olmadığını,
sanatçılara hala ilham kaynağı olmaya
devam ettiğini göstermektedir. Kuğu
Gölü'nün yüzüncü yılını kutlamanın ve
Çaykovski'nin dehasını anmanın daha
iyi bir yolu olabilir mi?
- AMP'nin Kuğu Gölü'nün üzerinde en
çok konuşulan yeniliği Oditte rolünü bir

baletin canlandırması. Böylesine radikal bir
yeniliğe sizi iten nedir?
Sadece bir içgüdüydü. Kafamda
canlandırabiliyordum ve olabileceğini
de biliyordum. Erkek bir kuğu
düşüncesi bende bütüncül bir anlam
taşıyor. Bu yaratığın gücü, güzelliği ve
geniş kanat açıklığı bana, beyaz tutular
içindeki balerinlerden çok kaslı erkek
dansçıları çağrıştırdı. Aynı zamanda
kuğularda böyle bir cinsiyet değişikliği
yapmak yeni koreografı yapmayı ve
yeni görüntüler sunmayı kolaylaştırdı.
• Matthew Bourne, AMP's arrisric

director and choreographer, answers
quesrions abour rhe inspirarion behind

dancer as swan is j usr an exciring and
inspiring idea wherher working in rhe
classical baller form or in a conremporary
idiom. The variety of rhe piece has grear
appeal for me so, I could see an
opporruniry ro ereare a human srory,
wirh rhe porenrial for grear dramaric
power and range, indulge my more
sarirical and h umorous leaning as well as
ereare whole suites of absrract mavement
ro some of the best dance music ever
written. Irresisrible1

- Each major bal/et company has its own
version of "Swan Lake. " It is performed
regu!arly on tours. Does the world rea!ly need
another Swan Lake?

his producrion of Swan Lake.

Unforrunately, many of the versions that

- What is it that appea!s to you about these
work.r?

do proliferate ar presenr, promising the
original choreography and staging, are

The answer is simple: grear music and

rravesties of the original Pet i pa and

grear srories. However, firsr and faremost

Ivanov production. Aurhenricity, even

I would have ro say rhar ir is rhe music

when ir is aurhenric, does not

which inirially draws me ro a project, I

auromatically guarenree a good night

have no formal musical rraining so

our! I' m a grear adınirer of the classical

rherefore I can only study music by

Swan Lake and we are very lucky ro have

lisrening, again and again, so rhar feel

several excellenr versions ro enjoy.

that I understand ir. So I musr love rhe

However, AMP is a conremporary dance

score I am working wirh and rhe need ro

company, so we have never been in the

communicare that love ro an audience.

game of producing 'producrions' of

The grear baliers alsa have very simple

ballets in the traditional sense.

bur porenr scenarios, dealing wirh

Tchaikovsky wrote this music ro dance

universal rhemes of love and berrayal,

ro (ir makes me wanr ro dance) bur why,

good and evil, and an sense of mystery

and who says i t must be the same sreps? I

and magic. These ereare rich foundations

suppose one of the reasons for creating

of on w hi ch ro develop fresh ideas and ro
build my own idiosyncratic version of

this new version in the cenrenary year of
the original 1 895 production was ro

the plor araund the familiar themes of

show that Tchaikovsky's music is not

the original sroryline.

only part of a living museum piece, bur
somerhing that conrinues ro inspire

- What partim!ar!y drew you to Swan Lake?

arrists today. What better way ro

Swan Lake was actually the first baller

celebrate the cenrenary of Swan Lake and

that I ever saw (1 had only previously

rhe enduring genius of Tchaikovsky?

enjoyed dance in film and srage musicals,
my idol being Fred Astaire). The
production was by Scottish Baller at
Sadlers' Wells in 1 979. I think it was rhe
Peter Darrel 'opium dream' version.

- The most ta!ked about innovation in AMP's
Swan Lake is the easting ofma/e dancer in a
coveted role ofOcktte!Odi!e. What mack you
ckpartfrom convention in such a radica! way?

However, I can only really remember

lt was j ust an instinct initially; I could

being amazed ar how fasr the swans

see ir my head and I knew it would

moved . Having never seen a baller, I

work. The idea of a male swan makes

expecred ir all ro be very srarely and

complete sense ro me, the srrength the

lyrical, but ir was weird and wonderful

beaury, the enormous w ingspan of these

and I was hooked! I think probably that

creatures suggests ro me the m usculature

of all rhe class ies, Swan Lake is rhe

of a male dancer much more readily than

favourire amongsr conremporary

a ballerina in a white turu. It was alsa

choreographers because of rhe absrract

easier ro ereare new choreography and

nature of rhe swan scenes. The concepr of

new images with this sex change.
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ADVE NTU RES IN MOTION P I CTU RES
BPAmoco

MATT H EW BOURNE

•

"StGURTA

Katkılan i[in BP-AMOCO, TEB SiGORTA, BALFOU R BEA TTY'e tqekkiir ederiz.
\Ve would /ike to ıhank BP-AMOCO, TEB SIGORTA. BALFOUR BEATTY for spomoring this Jx>rformam�.

MATTH EW BOURNE'UN KUGU GÖLÜ
MATTHEW BOU RNE'S SWAN LAKE

Müzik Yönetmeni: DAVID FRAME,

Işık Tasarımı: RICK FISH ER,

musical d i recror

lighting designer

Başrol Dansçıları Principal Casring
Kugu The Swan FLOYD HENDRICKS
Prens The Prince ANDREW CORBETT
Kraliçe The Queen ISABEL MORTIM ER
Giriş Prologue
Prens'in Yatak Odası The Prince's Bedroom
1 . PERDE ACT l
1. Sahne Scene I
Prens'in Yatak Odası The Prince's Bedroom
ll. Sahne Scene I I
Saray The Palace
lll. Sahne Scene III
Bir Opera Evi An Opera House
IV. Sahne Scene IV
Prens'in Özel Dairesi The Prince's Privare Quarrer
V. Sahne Scene V
Cadde The Srreer
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VI. Sahne Scene VI
Köhne Bir Klüp A Seed y Club
VII. Sahne Scene V I I
Cadde The Srreer
2. PERDE ACT 2
Şehir Parkı A Ciry Park
Ara

I nrerval

3. PERDE ACT 3
1. Sahne Scene I
Saray Kapıları The Palace Gaces
ll. Sahne Scene I I
Kraliyet Balosu The Royal Bal i
4. PERDE ACT 4
Prens'in Yatakodası The Prince's

Bedroom

Topluluk The Company
DETLEV ALEXANDER - NATALI E AYTON - TRACY-LOUISE BRADLEY
TIM BLOWFIELD - MICHAEL BUDD - FIONA-MARIE CHIVERS
JULIET CODLIN - ANDREW CORBETT - TOM DALE
LAURIANE DELTEIL - JOSEPHINE DESMONO - FLOYD HEN DRICKS
DAMIAN HIGGINS - H ENDRICK JANUARY - N IKOLAS KAFETZAKIS
IAN KAY - HANS-WERNER KLOHE - JAMES LEECE - VINCENT MANNA
CHRISTOPH ER MARNEY ANJALI - MEHRA SAM MEREDITH
H ELEN MISSING - ISABEL MORTIMER - GEM MA PAYNE - MARK PEARCE
ALISTAIR POSTLETHWAITE - HEATHER REGIS-DUNCAN - DAVID RHYS
KRISSY RICHMOND - ANTON RISAN - LUIS RODRIGUEZ - TOM SEARLE
DAVID ANTHONY SHIPP - MATTH IAS SPERLING - DAM IEN STIRK
MAMI TOMOTANI - SIMON WAKEFIELD - TOM WARD
1 .7.2000, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, 2 1 .30
Ararürk Culnıral Cenrre, Grand Hall 9.30 pm

Bu gosleriler ''Brilain-Turkey 2000" elkinliklel'i kap.rammda gerçeklepirilmipir.
These performanreJ have been reali.red ıei!IJin the frennewark oj u8ritain-T11rkey 2000".
Bu gös/erilı-r The Brilish Council ve Foı·eign and Commonwealth Office'in itbirliğiyle diizeulemnipiı·.
These fJeıfomıances haı;e been realised in rollaboration wilh The British Council and
Foreign and Coui!!IOnwect!th Office.

(Aix en Provence Festivali 1 99 1 , ENO,
1 995), Show Boot (Malmo Stradsteater,
lsveç, 1 99 1 ), Peer Gynt (Barbican'da ve
turnelerde , 1 994), Watch with Mather
(National Youth Dance Company,
1 994), Boutique (lmages of Dance,
1 995), bulunmaktadır. Bourne'nin yer
aldığı TV ve sinema filmi yapımiarı
arasında, bir AMP-BBC ortak yapımı
olan ve başrolünü N igel
Hawthorne'un üstlendiği Late Flowering
Lust, yine bir AMP-BBC ortak yapımı
Drip ( 1 993), bir BBC yapımı olan ve
başrollerini Julie Walters & Danny
DeVito'nun paylaştığı Roald Dahi'ın
Uttle Red Riding Hood ( 1 995), BBC için
Swan Lake ( 1 996) bulunuyor. Matthew
Bourne bugüne kadar 1 99 1 'de Bonnie
Bird Ödülü ile Barday'in Yeni Sahneler
Ödülü'nü aldı; Town and Country
( 1 99 1 ) ve Fındıkkiran ( 1 992) ile Olivier
Ödülü'ne aday oldu. Bourne, Kuğu
Gölü ile 25'in üzerinde uluslararası
ödül kazandı. Bunların arasında
1 996'da Olivier, Time Out, The South
Bank Gösteri, Manchester Evening
News, Gay Times & Pink Paper
Okuyucu, 1 997'de Los Angeles
Eleştirmenler Birliği ve Dramalog
ödülleri ile 1 999'da En Iyi Yönetim ve
En Iyi Koreografı dallarında i ki Tony
Ödülü bulunmaktadır.
• Matthew Bourne has been the Arristic

Director & Choreographer of Advencures
in Motion Picrures (AMP) since 1 987.
He is also a director ofThe Spitfire Trust,
which provides financial support to
young daneers and choreographers and
was made an honorary fellow of The
Laban Cencre in 1 997, where he had
compleced his educacion (BA Hons
Dance/Theatre). A founding member of
che AMP ( 1 987), Matthew Bourne's
choreographed works wich this company
include: Over/ap Lovers ( 1 987), Spitfire
( 1 988 and Stonewall Equaliry Show
1 999), Bttck & Wing ( 1 988), The lnfernal
Galop ( 1 989), Tr;wn & Cottntry ( 1 99 1 ),
Deadly Serioıts ( 1 992), The Percys of
Fitzrovia ( 1 992), and The Nıttcracker
( 1 992/3); Highland Fling ar Sadler's Wells
( 1 994) and che Donmar W arehouse
( 1 995); Swan Lake at Sadler's Wells
( 1 995), Piccadilly Theacre, London
( 1 996-97), Alımanson Theacre, Los
Angeles ( 1 997), che Neil Simon Theacre,
New York ( 1 998-99), and UK Tour
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ı 999; and the Dominion season 2000
Cinderella at London's Piccadilly Theatre
( ı 997/98) and Alımanson Theatre Los
Angeles ( 1 999). His other choreographies
include As You Like It (RSC, 1 989),
Children ofEden (Prince Edward Theatre,
1 990), A Midsummer Nights Dream (Aix
en Provence Festival ı 99 1 , ENO, ı 995),
The Tempe.rt (NYT, ı 99 ı ), Show Boat
(Malmo Stradsteater, Sweden, 1 99 1 ), Peer
Gynt (Barbican & Tour, 1 994), Watch
with M other (National Youth Dance
Company, ı 994), and Boutique (Images
of Dance, 1 995). He has also appeared i n
TV and Film productions such as Late
Flowering Lust (AMPIBBC - starring
Nigel Hawthorne, 1 993), Drip
(AMP/BBC Dance for the Camera, 1 993),
Roald Dahi's Little Red Riding Hood (BBC
- s tarring Julie Walters & Danny DeVito,

ı 995), and Sıvan Lake (BBC TV, ı 996).
He has been recipient many national and

yönetmeni olarak çalıştı. 1 988'de yeni
kurulmakta olan AMP'ye idareci olarak
katıldı ve kısa zamanda yardımcı müdür
ve kumpanyanın bütün gösterilerinin
yapımcısı oldu. Olivier Ödülü'nü alan
Kuğu Gölü'nün dünya prömiyeriyle
birlikte Sadler's Wells, West End ve
Piccadilly Tiyatrosu'nda, ardından
Broadway'deki Simon Tiyatrosu'nda
sahnelenen gösterilerini gerçekleştirdi.
Kuğu Gölü'nün BBC ve NVC'nin
gerçekleştirdiği Kuğu Gölü filminin de
yapımcısı olan Do re, bununla 1 997'de
Drama -Logue Ödülü aldı. Dore ayrıca
Cindere/la'nın Londra'daki Piccadilly
Tiyatrosu'nda ve Los Angeles'ta
Ahmanson Tiyatrosu'ndaki
gösterilerinin yapımiarın üsdendi.
Katharine Dore 1 997'de kurulan,
otistik ve iletişim bozukluğu içersinde
olan çoçuklar için TreeHouse Vakfı'nın
kurucularından biridir.

international awards including Bonnie
Bird Award

• Katharine Dore trained at the Central

Award

School of Speech & Drama and has

( l 99 ı ), Barclays New Stages
( 1 99 ı ), Olivier Award
Namination (Town and Coımtry ı 99 1 and
Nutcracker 1 992) and over 2 5
International awards for Swan Lake
including Olivier Award ( 1 996), Time
Out Award ( ı996), The South Bank
Show Award ( ı996), Manchester Evening
News Award ( 1 996), Gay Times & Pink
Paper Readers Awards ( 1 996), LA Critics
Circle and Drarnalogue Awards ( ı 997),
and rwo 1 999 Tony Awards for Best
Directian and Best Choreography.

worked extensively as a stage and
production manager. In

ı 988,

Katharine

joined the fledgling Adventures in
Motion Pictures as Administrator, shortly
becoming Co-Director and Producer of
all the company's work. As such, Dore
produced the world premiere, Olivier
Award-winning season of Swan Lake at
Sadler's Wells, the West End transfer to
rhe Piccadilly Theatre and all subsequent
productions, including most recently the
season at the Neil Simon Theatre on

KATHA R I N E D O RE
• Katharine Don�. Central School of
Speech and Drama'da eğitimini
tamamladıktan sonra sahne ve yapım

Broadway. She was executive producer of
the BBCINVC film of Swan Lake and
won a Drama-Logue Award for

ı 997 LA season. Dore,
Cinderella ar the Piccadilly

Production for the
produced

Theatre London and the subsequent LA
Season at the Alımanson Theatre. In

1 997 Katharine co-founded the
TreeHouse Trust, a London-based
charitable school for children with autism
and related communication disorders.

LEZ BROTHERSTON
Tasarım ve Sanat Merkez
Okulu'nda eğitim gören Lez
Brotherston, 1 984'te mezun oldu ve
kariyerine Brejnev'e Mektup fılmindeki
tasarımlarıyla başladı. Adventures in
Motion Pictures ile Highland Fling,
Olivier Ödülü kazanan Swan Lake

•

( Brotherston bu yapı m la 1 999 Tony En
Iyi Kostüm Tasarımı Ödülü aldı) ve
1 998'de Olağanüstü Başarı Olivier
Dans Ödülü aldığı Cinderella gibi
yapımiarda çalıştı. Sanatçı 1 999'da
Kuzey Bale Tiyatrosu için Carmen,
Notre Dame'm Kamburu, Gisel/e, Drocu/a
ve A Christrnas Carorda yaptığı
tasarımlada Barclays Tiyatro Ödülü'nü
kazandı. Tasarımiarını yaptığı diğer
eserler arasında; her ikisini de lskoç
Balesi için gerçekleştirdiği Greymatter
(Rambert), koreografısi Adam
Cooper'a ait olan Just Scratchin' the
Surface ve koreografısi Tim Rushton'a
ait olan Nightlife yer alıyor.
Brotherston tiyatro alanında;
Greenwich Tiyatrosu için David
Copperfield, Narthanger Abbey, The Last
Romantics, Hand/ing Bach ve The Prisoner
ofZenda; Hampstead Tiyatrosu için The
Eleventh Commandment gibi eserlerde
çalıştı. West End'te Spend, Spend,
Spend, (Piccadilly Tiyatrosu- Olivier
Ödülü En Iyi Dekor Tasarımı Adaylığı)
ve Kraliyet Ulusal Tiyatrosu için
Rosencrantz and Guildenstem Are Dead
bulunuyor. Opera alanında, Opera
Zuid, Hong Kong Sanat Festivali, Kuzey
Operası, Glyndebourne Turne
Operası, Tiyatro Bellini, Danimarka
Kraliyet Operası, De Vlaamse Operası
ve Kuzey Irianda Operası için
prodüksiyonlar gerçekleştirdi.
Müzikaller için yaptığı tasarımlar
arasında ise Black Goes With Everything
(Michael White), Side by Side by
Sondheim (Greenwich Tiyatrosu);
Cabaret (Sheffıeld Crucible); Maria
Friedman by Special Arrangement
(Donmar Warehouse) ve Face yer
alıyor.
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• Lez Brecherston crained ar che Central

School of Arts and Design, gaining a
degree in Theacre Design. He graduaced
in 1 984 and scarced his career wich his
fırsr design for che popular feacure film
Letter to Brezhnev.

Brecherston is an

Associate Areise of Advencures in Mocion
Piccures for whom he designed Highland
Fling

and che Olivier Award-winning

produccion of Swan Lake (for which
Brecherston also won che 1 999 Tony
Award for Best Costume Design) and
Cinderella

(for which Brecherston won che

1 998 Olivier Award for Outstand ing
Achievemenc in Dance). In 1 999
Bretherston won the Barc lays Theatre
Award for Outstanding Achievemenc in
Dance for his designs for Camıen. The
Hum:hback of Notre Dame, Giselle, Dramla,

and A Christmas Carol for the Norchern
BalJet Theatre. Other recenc designs for
dance include: Greymatter (Ramberc),
}liSt Srratchin' the Surface choreographed

by Adam Cooper and Nightlife
choreographed by Tim Rushton, boch for
Scoccish Bali eL H is work for cheatre
i ncludes: David Copperfield, Narthanger
A bbey. The Last l?omantiıJ, Hand/ing Bach

and The Pı·isoner of Zenda (Greenwich
Theatre). In the West End he has

AMP ile daha önce; The Percys of
Fitzrovia, Deadly Serious, Town and
Country, The lnfemal Galop ve Spitfire' de
de çalışmalar yapan Fisher, ayrıca
Boston Balesi için Danses
Concertantes'da çalıştı. Fisher'in tiyatro
alanında yaptıgı çalışmalar arasında, Miss
Julie (Haymarket), Widowers' Houses
(Ulusal Kraliyet Tiyatrosu), Lenny
(Queen's Theatre); Disney için
Berlin'de Notre Dame'ın Kamburu ve Via
Dolaroso bulunuyor. Moonlight (Aimeida
and Comedy), Machinal (Ulusal Kraliyet
Tiyatrosu) ve Hysteria (Royal
Court)'daki çalışmalarıyla Olivier Ödülü
ve Broadway'de sahnelenen An
lnspector Cal/s ile Tony Ödülü alan
Fisher, opera alanında ise, Ulusal Ingiliz
Operası için Der Freischütz, Dr Ox's
Experiment, The /ta/ian Gir/ ve Fairy
Queen'in yanısıra, Wozzek (Fioransa
Operası); The Flying Dutchman
(Bordeaux Operası); Traviata (Paris
Operası); G/oriana, Medea ve La Boheme
(Kuzey Operası) gibi eserler bulunuyor.
Britanya Işık Tasarımcıları Birligi'nin
Başkanı olan Rich Fisher ayrıca
Stockholm'deki Dramatisk lnstitut'de
Işık Tasarımı konusunda konuk egitmen
olarak ders de veriyor.

designed for Spend. Spend, Spend,
(Piccadilly Theatre - Olivier Award

• Rick Fisher's works for Advencures in

Nominacion for Best See Design), and

Motion Pictures include, Cinderella in

l?osencı·antz and Guildenstern A re Dead

Los Angeles as well as che Piccadilly

(Royal National Theacre). Brethersron's

Theatre, and Swan Lake on Broadway as

designs for opera ineJude productions for
Opera Zuid, Hong Kong Arts Festival,

well as at the Dominion, Sadler's Wells,
the Piccadilly and in Los Angeles. He has

Opera Norch, Glyndebourne Touring

already worked with AMP for The Percys

Opera, Teatro Bellini, Royal Danish

of Fitzrovia, Deadly Serious, Town and

Opera, De Vlaamse Opera and Opera

Country, The In/ernai Galop

Norchern Ireland. His designs for

and Spitfire.
He worked for the Bostan Ballet in

musicals include: Black Goes With

Danses Concertantes.

Everything (Michael

work i ncludes: M iss}ttlie (Haymarket),

White), Side by Side

by Sondheim (Greenwich Theatre);
Cabareı (Sheffıeld
Fı-iedman

Crucible); Maria

by Special A rrangement (Donmar

Warehouse) and Face.

RICK FISHER
Rick Fisher'in bugüne kadar
Adventures in Motion Pictures için
yaptıgı çalışmalar arasında Los
Angeles'ta ve Piccadilly Tiyatrosu'nda
sahnelenen Cinderel/a; Broadway'de,
Dominion, Sadler's Wells ve yine
Piccadilly Tiyatrosu'nda sahnelenen
Swan Lake gibi eserler bulunmaktadır.
•

His recenc theatre

\'(lidowers ' Houses (Royal

National

Theatre), Lenny (Queen's Theatre);
Disney's Hımchback ofNotre Daıne in
Berlin; and Via Dolorosa (Royal Court and
Broadway. He is a winner of che Olivier
Award for Best Lighcing Design for Lady
in the Dark and Chips ıvith Everything,

both for The Royal National Theatre. He
previously won an Olivier Award for
M oonlight (Almeida and
Machinal (R.N.T.)

Comedy),

and Hysteria (Royal

Court) and a Tony Award for A n lnspector
Cal/s

on Broadway. H is work in the

opera field i neJude Der Freischutz, Dr
Ox's Experiment, The /ta/ian Gir/, and The
Fairy Queen

(ENO); Wozzek (Fiorence);

The Flying Dutchman

(Bordeaux); Traviata

(Paris Opera); Gloriana, Medea and La
Boheme (Opera

Norrh). Ri ek Fisher is

Chairman of the British Association of
Lighting Designers, and is also Visiting
Professor in Lighcing Design ar the
Dramatisk Institut, Stockholm .

KUG U G Ö LÜ S WA N LAK E
AMP'nin Sanat Yönetmeni Matthew
Bourne, Kugu Gölü'nün yaratım
sürecini şöyle anlatıyor:
- Çalışmalarınızda nelerden ilham
alırsınız?
Yanıt çok basit: iyi müzik ve iyi öyküler.
Özellikle "müzigin" beni bir projeye
yönelttigini söylemeliyim. Daha önce
gerektigi gibi bir müzik egitimi almamış
oldugum için bu konudaki çalışmamı, o
müzigi anladıgıma karar verdigim ana
kadar defelarca dinleyerek yapıyorum.
O müzigi sevmeliyim ki bu sevgiyi
seyircilerle paylaşma ihtiyacım oluşsun.
Büyük balelerin çok basit olmasına
karşın bütün insanları ilgilendiren aşk ve
ihanet, iyi ve kötü, gizem ve büyü gibi
konulara deginen güçlü senaryoları
vardır. Bu güçlü altyapı yeni fikirler
geliştirmeye ve temel konu üzerindeki
kendi kişisel bakış tarzımı ifade etmeye
çok elverişlidir.
•

- Kuğu Gölü'nde sizi çeken şey ne oldu?
Aslında Kugu Gölü benim seyrettigim
ilk baledir. Öncesinde danstan sadece
filmlerde ve müzikallerdeki şekliyle
hoşlanırdım ve Fred Astaire'in de
benim idolüm oldugunu söylemeliyim.
Seyrettigim Kugu Gölü sanırım lskoç
Ulusal Balesi'nin Sadler's Wells'te
1 979'da sahneledigi Peter Darrel'in

200

insanı 'uçuran' versiyonuydu.
Hatırladığım tek şey kuğuların ne kadar
hızlı hareket ettikleriydi. O zamana
kadar hiç bale seyretmemiş olduğum
için çok görkemli ve lirik bir eser
olduğunu düşünüyordum ama o kadar
tuhaftı ve harikaydı ki, tutulmuştum.
Kuğuların o soyut doğaları nedeniyle
çağdaş koreografların klasik baleler
arasındaki favorisi Kuğu Gölü'dür.
Dansçının bir kuğu olarak dansetmesi
fikri, klasik veya modern bale dünyası
için aynı derecede heyecanlandırıcı ve
ilham verici bir durumdur. Eserin
içerdiği şov unsuru da benim için
çekiciydi. Bu büyük güçlü dramatik
yapı, benim hiciv ve mizah anlayışıma
uygun malzemeler de içeriyordu ve
şimdiye kadar yazılmış bu en iyi bale
müziğiyle soyutlamalar da
yapabilecektim. Dayanılmazdı!
- Her büyük bale topluluğunun kendi
özgü bir "Kuğu Gölü" versiyonu vardır ve
düzenli olarak turne/erde sergilenir.
Gerçekten dünyanın bir başka Kuğu
Gölü'ne daha ihtiyaci var mryd1?
Ne yazık ki, günümüzde sahnelenen ve
orijinal koreografı ve sahnelenme
oldukları savunulan birçok versiyon,
orijinal Petipa ve lvanov
prodüksiyonunun taklitleridirler.
Özgünlük derken, gerçekten özgün
olsanız bile bu, o akşamki gösterinin iyi
olacağını garanti etmez. Klasik Kuğu
Gölü'nün hayranıyım ve birkaç harika
orijinal versiyonunu seyredebildiğimiz
için çok şanslı olduğumuzu
düşünüyorum. Bununla birlikte AMP
çağdaş bir dans topluluğu olduğu için
hiçbir zaman klasik anlamda eski
gösterileri yeniden üretme oyununa
düşmedi. Çaykovski bu müziği dans
edilmesi için besteledi (bende de dans
etme isteği uyandırıyor!) fakat neden,
ve kim demiş ki hep aynı adımlarla
dans edileceğini! Bu nedenle 1 895'teki
ilk sahnelenişinden bir asır sonra
sahnelernemizin nedeni, Kuğu Gölü'nü
yaşayan bir müze eseri olmadığını,
sanatçılara hala ilham kaynağı olmaya
devam ettiğini göstermektedir. Kuğu
Gölü'nün yüzüncü yılını kutlamanın ve
Çaykovski'nin dehasını anmanın daha
iyi bir yolu olabilir mi?
- AMP'nin Kuğu Gölü'nün üzerinde en
çok konuşulan yeniliği Oditte rolünü bir

baletin canlandırmas1. Böylesine radikal bir
yeni/iğe sizi iten nedir?
Sadece bir içgüdüydü. Kafamda
canlandırabiliyordum ve olabileceğini
de biliyordum. Erkek bir kuğu
düşüncesi bende bütüncül bir anlam
taşıyor. Bu yaratığın gücü, güzelliği ve
geniş kanat açıklığı bana, beyaz tutular
içindeki balerinlerden çok kaslı erkek
dansçıları çağrıştırdı. Aynı zamanda
kuğularda böyle bir cinsiyet değişikliği
yapmak yeni koreografı yapmayı ve
yeni görüntüler sunmayı kolaylaştırdı.

dancer as swan is jusr an exciring and
inspiring idea wherher working in rhe
classical baller form or in a conremporary
idiom. The variety of the piece has grear
appeal for me so, 1 could see an
opporruniry

w

ereare a human smry,

wirh the porenrial for great dramaric
power and range, indulge my more
sarirical and humorous leaning as well as
ereare whole suires of absrract mavement
ro same of the best dance music ever
wrirren. lrresisrible1
- Each rnajor baltet company has its own

• Matthew Bourne, AMP's arrisric

version of "Swan Lake. " lt is performed

director and choreographer, answers

regularly on tours.

quesrions abour the inspirarion behind

arıother Swan Lake?

his producrion of Swan Lake.

Unforrunarely, many of rhe versions that

- What is it that appeals to you abotlt these

do proliferare ar presenr, promising the

Does the world realty need

works?

original choreography and sraging, are

The answer is simple: grear music and

rravesries of the original Peripa and

grear smries. However, fırsr and faremost

lvanov producrion. Aurhenriciry, even

I would have to say rhar ir is rhe music

when ir is aurhenric, does not

which inirially draws me to a project, 1

auromarically guarenree a good nighr

have no formal musical rraining so

out! I' m a grear acimirer of rhe classical

rherefore I can only study music by

Swan Lake and we are very lucky

lisrening, again and again, so that feel

several excellenr versions to enjoy.

ro

have

that 1 understand it. So I musr love the

However, AMP is a contemporary dance

score 1 am working wirh and rhe need

company, so we have never been in rhe

ro

communicare that love ro an audience.

game of producing 'producrions' of

The grear ballers also have very simple

ballers in rhe cradirianal sense.

bur porenr scenarios, dealing wirh
universal rhemes of love and berrayal,

Tchaikovsky wrore this music to dance
ro (ir makes me wanr ro dance) bur why,

good and evi!, and an sense of mysrery

and who says ir musr be the same sreps) I

and magic. These ereare rich foundarions

suppose one of the reasons for ereari ng

of on which ro develop fresh ideas and ro

this new version in che cenrenary year of

build my own idiosyncraric version of

the original 1 895 producrion was ro

the plor araund the fam iliar rhemes of

show that Tchaikovsky's music is not

rhe original storyline.

only part of a living museum piece, bur

- What partimlarly drew you to Swan Lake?

arrisrs taday. Whar berrer way ro

Swan Lake was actually rhe fırsr baller

celebrare the cenrenary of Swan Lake and

rhar 1 ever saw (I had only previously

the enduring genius of Tchaikovsky)

somerhing that conrinues ro inspire

enjoyed dance in film and srage musicals,
my idol being Fred Asraire). The

- The most talked about innovation in AMP's

producrion was by Scorrish Baller ar

Swan Lake is the easting of ma/e dant-er in a

Sadlers' Wells in 1 979. I rhink ir was rhe

coveted role of Odette!Odile. What made you

Peter Darret 'opium dream' version.

depart from canverıtion in such a radical way?

However, I can only really remember

Ir was )LISt an insrinct initially; I could

being amazed ar how fasr rhe swans

see it my head and i knew ir would

moved. Having never seen a baller, I

work. The idea of a mal e swan makes

expecred ir all

complere sense ro me, the srrengrh the

w

be very srarely and

lyrical, bur ir was weird and wonderful

beaury, the enormous wingspan of rhese

and I was hooked 1 I rhink probably that

crearures suggesrs ro me the muscularure

of all the classics, Swan Lake is the

of a male dancer much more readily rhan

favourire amongsr conremporary

a ballerina in a white turu. lt was also

choreographers because of che absrracr

easier

narure of rhe swan scenes. The concepr of

new images w ith this sex change.

ro

ereare new choreography and

G E N Ç SOLiSTLER
YOUNG SOLOISTS SERIES
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G E N Ç S O L i ST L E R D i Z i S i

Y O U N G SOLO I STS S E R I E S

Katkılan ifin iSTANBUL TiCARET ODASI'na tejekkiir ederiz.

\Ve would /ike to thank iSTANBUL CHAMBER OF COMMERCE for sponsoring these perfomumces.

AMATiS TOPLULUGU
AMATIS ENSEMBLE

AMATIS TOPLULUGU
AMATIS ENSEMBLE

1 978'de dogan HAN DE SARICI
1 989'da lü Devlet Konservatuvarı'na
FILIZ YILMAZ, Mi bemol pikolo ve Si bemol klarnet E flat piccolo and B flat clarinet girerek, Gürhan Eteke'yle klarnet,
Birsen Ulucan'la piyano egitimine
NAZLI DEDE, Si bemol klarnet B flac clarinet
başladı. Mehmet Ermakastar, Siobhan
OGUZ USMAN, Si bemol klarnet ve Fa alto klarnet B flat clarinet and F alto clarinet G really, Suzan G ill'in klarnet ve oda
müzigi kurslarına aktif olarak katıldı.
BESTE KARAÇETIN, Si bemol ve bas klarnet B flat and bass clarinet
1 999'da 27. Uluslararası I stanbul
ELI F ÖNAL, piyano piano
M üzik Festivali Genç Solistler
Dizisi'nde Orion Altılısı'yla konser
verdi. Okul etkinliklerine katıldı,
orkestra, oda müzigi ve solo
konserler verdi. 1 98 1 'de doğan F I LIZ
YILMAZ, 1 992'de lü Devlet
Konservartuvarı Keman Bölümü'ne
girdi. 1 993'de Klarnet Bölümü'ne
geçerek Gürhan Eteke'nin öğrencisi
oldu. 1 997'de CRR Konser Salonu
Genç Yetenekler Konser Dizisi ile
26. ve 27. Uluslararası Müzik Festivali
Genç Solistler Dizisi'nde oda müziği
konserleri verdi. lzmir Dokuz Eylül
Charles Goımod ( I 8 1 8 - 1 893)
Helen'in Dansı Helen's Dance
Üniversitesi Klarnet Yarışması'nda M.
(Kiarnet Beşiisi için düzenleyen Arranged for the Clarinet Quintet by Terry Kenny)
Ermakastar Ödülü'nü kazandı. Lisans
2. sınıftaki ögrenimini Halit Turgay
Jean Françaix ( 1 9 1 2- 1 997)
(oda müzigi) ve Gürhan Eteke
Küçük Dörtlü Petit Quacor
Goguenardise Cantilene Serenade comique
(klarnet) ile sürdürmektedir. 1 98 1 'de
(Kiamet Beşiisi için düzenleyen Arranged for the Clarinet Quincet by Rainer Schottstadt) dogmuş NAZLI D EDE, 1 992'de lü
Devlet Konservatuvarı'na girerek
David Bennett
Gürhan Eteke'yle klarnet
Klarnet Rapsodisi Clarinet Rhapsody
çalışmalarına başladı. Suzan G ill'in
Fe/ix Mendelssohn ( I 809- 7 84 7)
klarnet ve Levent Çolak'ın oda
Konser Parçası No. 1 Op. l 1 3 Concerr Piece No. 1 , Op. l l 3
müzigi kurslarına katıldı. Klarnet
Alexander Borodin ( 1 83 3 - 1 887)
çalışmalarını halen Gürhan Eteke'yle
Köylülerin Korosu Villagers' Chorus
sürdürmektedir. OGUZ USMAN,
(Kiarnet Beşiisi için düzenleyen Arranged for the Clarinet Quincet by Jacques Lancelot)
1 983'de Yalova'da dogdu. 1 994'de
A ntonin Dvorak ( 1 84 1 - 1 904)
Yalova Bandosu'nda saksofon
Slav Dansları Op.46 No.2 ve No.S Slavonic Dances Op.46 No.2 and No.8
çalmaya başladı. 1 996'da lü Devlet
(Kiarnet Beşiisi için düzenleyen Arranged for the Clarinet Qui ntet by Peter Spink)
Konservatuvarı'nda Gürhan Eteke'nin
Felix Mendelssohn
klarnet sınıfına girdi. Susan Gill ve
Konser Parçası No.2 Op. l l 4 Concerr Piece No. 2 , Op. l l 4
Mehmet Ermakastar'ın klarnet
kurslarına katıldı. Halen Ayhan
Astor Piazzolla ( 7 92 1 - 1 992)
Oblivion
Yünkuş'la klarnet, Gürhan Eteke ve
(Kiarnet Beşiisi için düzenleyen A rranged for the Clarinet Quincet by Gürhan Eteke) Sergey Kalyanov ile oda müziği
çalışmalarına devam etmektedir.
A ram Haçaturyan 1 Khachaturian ( 1 903 - 1 9 78)
BESTE KARAÇETI N 1 98 1 'de
Kılıç Dansı Sabre Dance
(Kiarnet Beşiisi için düzenleyen Arranged for the Clarinet Quincet by Gürhan Eteke)
Istanbul'da doğdu. 1 992'de girdiği lü
Devlet Konservatuvarı'nda Gürhan
HANDE SARICI, Si bemol klarnet B

•

•

•

flat clarinet

•
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Ö. BURAK BILGILi,

bas-bariton bass-baritone

Franz Schubert ( 1 797- 1 828)
•

Der Doppelganger (D957/ 1 3)
• Aufenthalt (D957/5)

j ohannes B rahms ( 1 83 3 - 1 89 7)

Der Gang zum Liebchen, Op.48 No. l
Franz Schubert

Der Atlas (D957/8)
Francis Poulenc ( 1 899-1 963 )
•

Içki Şarkısı Chanson ii Boire
Serenat Serenade
•

Wolfgang A madeus Mozart ( 1 75 6- 1 79 1 )

Don Giovanni Operası'ndan Leporello'nun Aryası
"Madamina il catalogo e questo "

Leporello's Aria from Don Giovanni

Charles Gounod ( 1 8 1 8- 1 893)

Faust Operası'ndan Mefıstofeles'in Aryası
" Vous qui faites erıdormie"

Mephistopheles' Aria from Fausr

Wolfgang Amadeus Mozart

Figaro'nun Dügünü Operası'ndan Figaro'nun Aryası
"Non pill andrai "

Figaro's Aria from Le Nozze di Figaro

Georges B izet ( 1 838-1 875)

Pertli Güzel Kız Operası'ndan Ralph'ın Aryası
"Quand la flamme de l'amour"

Ralph's Aria from LaJolie Fiile de Perrh

Eteke'nin klarnet sınıfına girdi. Solo
ve oda müzi�i olmak üzere birçok
konser verdi. Mehmet Ermakastar ve
Susan Gill'in klarnet ve oda müzi�i
kurslarına katıldı. 1 999-00 sezonunda
CRR Orkestrası'na girdi. Halen oda
müzi�i çalışmalarını Halit Turgay,
klarnet çalışmalarını ise Gürhan
Eteke'yle sürdürmektedir. 6 yaşında
lü Devlet Konservatuvarı'nda Prof.
Tuvana Alton ile piyano e�itimine
başlayan ELI F ÖNAL, 1 997'de piyano
lisans bölümünden mezun oldu.
1 999'da ANAÇEV'in düzenledi�i
piyano yarışmasında A. Saygun'un
Sonatina'sı ile "En Iyi Türk Eseri
Yorumcusu" seçilen Önal, Salzburg
Mozarteum Yaz Akademisi'nde
Christoph Lieske ve Istanbul'da
düzenledi�i atölye çalışmalarında
Franc Braley'le çalıştı. Bugüne kadar
birçok resital veren Önal, Yüksek
Lisans çalışmalarını Prof. Tuvana
Alton ile sürdürmektedir.
• Born i n 1 978, HANDE SARICI

entered the l U State Conservatoire in
1 989 and started to study dariner with
Gürhan Eteke and piano w ith B irsen
Ulucan. She also attended the dariner
and chamber music courses given by
Mehmet Ermakastar, Siobhan Greally
and Suzan Gill. She performed with the
Orion Sexret i n the 27rh International
Istanbul Music Fesrival's Young
Soloists Series. She has performed
chamber music, orchesrral concerrs and
recitals. Born in 1 98 1 , F İ L İ Z YILMAZ
entered the violin seerion of lU S ra re
Conservaroire in 1 992, and rhen
transferred to the dariner seetion where
she studied with Gürhan Eteke in
1 99 3 . She performed in CRR Concerr
Hall's Young Talent Concerr Series i n
1 997 and the 26rh and 2 7 c h
International İ stanbul Music Fesrival's
Young Soloisrs Series in 1 998 and
1 999. She won the M. Ermakasrar
Award at Dokuz Eylül University
Clarinet Competi tion. She continues
her chamber music studies w i th Halit
Turgay and her dariner rraining with
Gürhan Eteke. Born i n 1 98 1 in
Istanbul, NAZLI DEDE entered the lU
State Conservatoire i n 1 992 studying
dariner with Gürhan Ereke. She
attended dariner courses wirh Suzan
Gill and chamber music courses with
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FEROCE TOPLULUGU

Levenr Çolak. She conrinues her studies
w ith Gürhan Eteke. Born i n

FEROCE ENSEMBLE
AHU GÜRAL - EREN ÇOŞKUNER - AYŞE DIDEM KARAKAYA, flütler flures
AYBEGÜM ŞEKERCIOGLU - PELIN ÇOTAL, ebualar oboes
ÖZGE SARAY - BORA ONATASLAN, kornolar horns
M ERT KUTLUG - VEDAT OKUMUŞ, fagotlar bassoons
FILIZ YILMAZ - BESTE KARAÇETIN, klarnetler clarinets

1 983 in

Yalova, OG UZ USMAN srarred to
play saxophone in 1 994 in the Yalova
Band. He enrered the lU State
Conservatoire in 1 996 studying dariner
wir h Gürhan Ereke. He attended
dariner courses wirh Susan Gill and
Mehmet Ermakasrar. He conrinues to
study dariner wirh Ayhan Yünkuş, and
chamber music wirh Gürhan Ereke and

Sergei Kalyanov. Born i n 1 98 1 i n
Istanbul, BESTE KARAÇET İ N
enrered the lU Srare Conservatoire and
srarred to study dariner with Gürhan
Ereke. She has performed solo and i n
chamber music concerrs. She attended
the dariner and chamber music courses
given by Mehmet Ermakastar and
Susan Gill. She parricipated the CRR
Orchesrra's 1 999-00 season. She
continues her chamber music studies
with Halit Turgay and clarinet rraining
wirh Gürhan Eteke. EL İ F ÖNAL

Leos]anacek ( 1 854- 1 928)

3 Moravya Dansı
•

A llegro

•

3 Moravian Dances

Con moto

•

srarred ro study piano at the I . U . Srare

A ndante

Conservatoire wirh Prof. Tuvana Altan

( Dörtlü Quarrer)

•

when she was six, and graduared from

Charles Goımod ( 1 8 1 8- 1 893)

the Piano seetion in

Küçük Senfoni Per i re Symphonie

named the "Best Turkish Composirion

A dagio et allegretto

•

A ndan/e camabi/e

•

Srherzo

•

Fina/e

(Dokuzlu Noner)

•

Noctıtrne

•

worked wir h Christoph Lieske at the

ApotheOJ·is

(Topluluk The Ensemble)

Salzburg Mozarreum Summer Courses
and parricipared Franc Braley's

1 7.6.2000, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 7.30
Atatürk C ul r u ral Cenrre, Concerr Hall,

1 999, where she

performed A. Saygun's Sonatina. She

Trevelyan Süiti Suire, Op.96
Palincirome

Performer" at rhe ANAÇEV piano
comperirion i n

Malco/m Arnold ( 1 92 1 -)
•

1 997. She was

5.30 pm

workshop i n İstanbul. She has appeared

i n many recirals. She conrinues her
Master's Degree studies wirh Prof.
Tuvana Altan.

BURAK BILGILI
1 974'de Akşehir'de doğdu. 1 994'te
MSÜ Devlet Konservatuvarı'na
girerek Prof. Güzin Gürel'in öğrencisi
oldu. Istanbul Barok Topluluğu'nun
Purcell'in 300. yılı nedeniyle
gerçekleştirdiği Dido & Aeneas
operasında rol aldı. 1 99S'de KKTC
Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ve
1 997'de Istanbul Oda Müziği
Topluluğu ile 25. Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali'nde konserler verdi.
1 998'de Cemal Reşit Rey Opera ve
Orkestrası'na katıldı. Aynı yıl Adnan
Saygun'un Özsoy operasında Alıriman
rolünü canlandırdı. Istanbul Devlet
Senfoni Orkestrası ve Istanbul Devlet
•
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Opera Korosu ile Haendel'in
Mesih'inde bas partisini seslendirdi ve
bunu solo olarak Istanbul Avrupa
Korosu ile yorumladı. 1 998'de 6.
Siemens Sanat Ödülü Opera
Yarışması'nda birinci oldu ve
ABD'deki I ndiana Üniversitesi'nde
burs kazandı. Istanbul Devlet
Operası'nda sahnelenen Ressini'nin
ltalya'da Bir Türk Operası'nda Don
Geronio, Saint-Saens'ın Samson ve
Dalila Operası'nda Abimelech
rollerini canlandırdı. Burak Bilgili
çalışmalarına lisans 4. Prof. Güzin
Gürel ile devam etmektedir.

at the Medi rerranean Music Conference.

• Burak Bilgili was born in 1 974 in

Reşit Rey International Piano Festival

Uluslararası Eskişehir Festivali'nde
resitaller veren Özgür Tuncer, 1 999'da
Belçika'da yapılan Uluslararası Kraliçe
Elisabeth Piyano Yarışması'na katıldı.
Halen MSÜ Devlet Konservatuvarı'nda
Araştırma Görevlisi'dir.
• Born in Istanbul, Ö zgür Tuncer

entered the MSU Srate Conservatoire in
1 982 where he received his bachelor's
and masrer's degrees studying wirh
Prof. Metin Öğüt. He has appeared i n
numerous recitals and concerrs since
1 98 5 . In 1 99 5 , he won the special prize
He appeared in recirals at the Cemal

Akşehir. He entered the MSU State

in 1 997 and at 4th International

Conservatoire in 1 994 where he started
to study singing with Prof. Güzin Gürel.

Eskişehi r Festival i n 1 998. He
participated to the Queen Elisaberh

He performed in Purcell's Dido & Aeneas
staged by the i stanbul Baroque

present an Assistant i n MSU Srare

Ensemble on the occasion of the Purcell

Conservatory.

Piano Competi tion in 1 999. He is at

rercentenary. He performed in Turkish
Republic of Norrhern Cyprus in 1 995
and in the 2 5rh International İ stanbul
Music Fesrival's Young Soloists Series i n
1 997. He performed with the Cemal
Reşit Rey Opera and ürehescra in 1 998.
That same year he sang Alıriman in
Adnan Saygun's opera Öz.roy. He sang in
the Messiah with the Istanbul Srare
Symphony Ürehescra and Istanbul State
Opera Chorus. He alsa performed the
pieee's bass sola part wirh the Istanbul
European Chorus. He won the First Prize
of the 6th Siemens Ares Award Opera
Competirion and earned a scholarship at
Indiana University in USA. He sang Don
Geronio in Rossini's ll Turco in ltalia,
and Abi melech in Saint-Saens' Samson
and Dalilah

with the Istanbul State

Opera and Bal ler. He continues to study
wirh Prof. Güzin Gürel.

ÖZGÜR TUNCER
Istanbul'da doğan Özgür Tuncer,
1 982'd e MSÜ Devlet
Konservatuvarı'na girerek lisans ve
yüksek lisans çalışmalarını Prof. Metin
Öğüt'ün öğrencisi olarak tamamladı.
1 98S'den itibaren birçok resital ve
konser verdi. 1 99S'de katıldığı Akdeniz
Müzik Konferansı'nın Sicilya'da
düzenlediği yarışmada özel ödül aldı.
1 997'de Cemal Reşit Rey Uluslararası
Piyano Festivali ve 1 998'de 4.
•

FEROCE TOPLUL U G U
F EROCE E NSEMBLE

AHU GÜRAL 1 992'de lü Devlet
Konservatuvarı Keman Bölümü'ne
girdi. 1 993'de flüt bölümüne geçerek
Halit Turgay'ın öğrencisi oldu. Pekçok
solo ve oda müziği konseri verdi. S.
Greally ve J. Amar'ın master
kurslarına katıldı. EREN COŞKUNER,
1 992'de lü Devlet Konservatuvarı'nda
Halit Turgay'la flüt çalışmalarına
başladı. Pekçok solo ve oda müziği
konseri verdi. W. Bennett, S. Greally
ve J. Amar'ın flüt kursları na katıldı.
AYŞE DI DEM KARAKAYA, 1 994'te
Mersin Devlet Konservatuvarı'na
Nefıse Yazıcı'nın öğrencisi olarak
girdi. S. Greally'nin flüt kursuna katıldı
ve solo konserler verdi. 1 999'da IÜ
Devlet Konservatuvarı'na geçti ve
Halit Turgay'la çalışmaya başladı.
1 992'de l ü Devlet Konservatuvarı'nın
Obua Bölümü'ne giren AYBEGÜM
ŞEKERCIOGLU, 27. U luslararası
Istanbul Müzik Festivali'nde konser
verdi. Borusan Istanbul Filarmoni
Orkestrası'nın üyesi olan Şekercioğlu,
çalışmalarına Halit Turgay'la devam
etmektedir. PELIN ÇOTAL, piyano
öğrenimine B. Andersson ile başladı.
Ardından lü Devlet Konservatuvarı'na
girerek Yaşar Acar'la obua eğitimine
başladı. S. Greally ve D. Boyd'un
•

kurslarına katıldı. 26. Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali'nde çaldı.
Halen lü Devlet Konservatuvarı,
Orion Altılısı ve Camerata Istanbul
Nefesli Çalgılar Beşiisi üyesidir.
ÖZGE SARAY 1 993'de lü Devlet
Konservatuvarı'na girerek Ertuğrul
Köse ile başladığı korno öğrenimine,
A. Rando ve S. Baruh'la devam etti.
Birçok oda müziği konseri verdi.
Halen CRR Senfoni Orkestrası
üyesidir. BORA ONATASLAN,
1 990'da MSÜ Devlet
Konservatuvarı'na girdi. 1 993'de lü
Devlet Konservatuvarı'na geçerek
Ertuğrul Köse ve A. Rondo ile korno
çalıştı. Halen Enka Sinfonietta ve CRR
Opera Senfoni Orkestrası üyesidir.
M ERT KUTLUG, lü Devlet
Konservatuvarı'nda M. Ali Boğuç ile
başladığı fagot çalışmalarına
S. Alnıtemiz, R. Kazıl ve A. H. Paşayev
ile devam etti. Oda müziği
çalışmalarını Gürhan Eteke ve Halit
Turgay'la sürdürmektedir. VEDAT
OKUMUŞ, 1 993'te lü Devlet
Konservatuvarı fagot bölümüne
M. Ali Boğuç'un öğrencisi olarak girdi
ve çalışmalarını S. Alnıtemiz, R. Kazıl
ve AH. Paşayev ile sürdürdü. FI LIZ
YI LMAZ, 1 992'de lü Devlet
Konservatuvarı'nın Keman Bölümü'ne
girdi ve 1 993'de Klarnet Bölümü'ne
geçerek Gürhan Eteke'nin öğrencisi
oldu. Birçok konser verdi. lzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Klarnet
Yarışması'nda M. Ermakastar
Ödülü'nü kazandı. BESTE
KARAÇETI N, lü Devlet
Konservatuvarı'na girerek Gürhan
Eteke'yle klarnet çalışmalarına başladı.
Solo ve oda müziği olmak üzere
pekçok konser verdi.
• AHU G Ü RAL entered the viol i n

seetion of l U State Conservatoire i n
1 99 2 and then transferred to the flure
seetion where she srudied with H al i t
Turgay. She has artended eourses of S.
Greally and ) . Amar, and has given
reei tals and ehamber musie coneerrs.
E R E N COŞKUNER enrered the I U
Srare Conservatoire to study flure with
Hal it Turgay i n 1 992. He has
performed sola and chamber m usie
concerrs. He attended flute eourses
given by W . Bennett, S. Greally and ) .
Am ar. AYŞE D İ DE M KARAKAYA
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enrered the Mersin State Conservaroire

Srare Conservaroire. She has appeared

ro srudy flure wirh Nefıse Yazıcı. She

in numerous solo and chamber music

performed solo concerrs and arrended

concerrs.

S. G really's flure courses. In 1 999, She
transferred ro I U State Conservaroire
and began ro study with Hali t Turgay.
A YBEGÜM ŞEKERC i OGLU enrered
the oboe seetion of the IU S ra te
Conservaroire in 1 992. She performed
at the 2 7 th Inrernational Istanbul
Music Festival and is a member of the
Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra. PELi N ÇOTAL srarred her
piano studies with B. Andersson. She
enrered the i U State Conservaroire
where she began ro study oboe with
Yaşar Acar. She attended courses given
by S. Greally and D. Boyd. She
performed at the 27th International
Istanbul M usic Festival. She is at
present a member of the IU State
Conservaroire, Orion Sexret and
Camerata Istanbul W i nd Quintet.
ÖZGE SARAY, entered the IU S tate
Conservaroire in 1 99 3 , began ro study
horn wirh E rtuğrul Köse and then
conrinued her training with A. Rando
and S. Baruh. She has performed
numerous chamber music concerrs. She
is a member of the CRR Symphony
Orchesmi . BORA ONATASLAN
entered the MSU Srate Conservaroire
in 1 990 and transferred ro i U State
Conservaroire where he srudied horn
wirh Erruğrul Köse and A. Rondo. He
is at present a member of E nka

Françaix: Küçük Dörtlü

25 Eylül 1 997' de ölen Fransız piyanist
ve besteci Jean Françaix, Le Mans'da
ailesinin öğretmenlik yaptığı
konservatuvarda müzik öğrenimine
başlamış, sonra da Paris
Konservatuvarı'nda Nadia
Boulanger'nin kompozisyon öğrencisi
olmuştur. Saydam orkestrasyonu,
çalgılara ustaca kazandırdığı solo
partileriyle ilgi çekmiş ve piyano
eserleri yanında pek çok oda müziği
yazmıştır. Ağır olmayan, klasik müzik
prensiplerine uygun olarak bestelediği
şakacı, zarif ve parlak eserler yanında
film müzikleri de yazmıştır. Onun
1 935'de yazdığı Petit Quator (Küçük
Dörtlü) aslında saksofon dörtlüsü için
bestelenmiştir. Oda müziklerinde
genellikle -Fransız ekolüne uygun
olarak- üfleme çalgıları kullanan
Françaix'nin bu üç bölümlü küçük ve
kısa dörtlüsünü Rainer Schottstadt
beş klarnete uygulamıştır. Dörtlünün
kısa ve neşeli tempodaki ilk bölümü
Goguenardise (Alaycı muziplik) başlığını
taşır. 2. Bölüm eserin en uzun kısmı,
ağır ve ezgisel Canti/ene'dir. Son bölüm
ise yine neşeli ve şakacı unsurlar
içeren komik bir serenattır (Serenade
comique). (Süre 8')

Sinfonietta and the CRR Opera
Symphony Orchestra. MERT
KUTLU G starred his bassoon srudies

Bennett: Klarnet Rapsodisi

wirh M. A l i Boğuç and continued his

Amerikalı çağdaş besteci ve klarnetçi
David Bennett bu kısa ve rapsodi
tarzındaki doğaçlama eserini 1 937'de
yazmıştır. (Süre 4')

rraining with S. Alnıtemiz, R . Kazı!
and A . H. Paşayev. VEDAT OKUMUŞ
entered the bassoon seetion of i U S ta te
Conservaroire in 1 993 where he began
his srudies with M. A. Boğuç and
conrinued his training with S.
Alnıremiz, R . Kazı! and A. H .
Paşayev. F i L i Z YILMAZ entered the
violin seetion of the IU State
Conservaroire in 1 992, and then
transferred ro the dariner seetion i n
1 99 3 where she studied with Gürhan
Eteke. She has appeared i n many
concerts. She won the M . Ermakastar
Award at Dokuz Eylül University
Clarinet Competi t ion. B ESTE
KARAÇETi N , starred her dariner
lessons with Gürhan Eteke at the i U

Mendelssohn:

Konser Parçası No. l ve No.2
Mendelssohn'un No. / Mi bemol minör
Dörtlü'den sonraki oda müziği eserleri
olan bu Iki Konser Parçası
(Konzertstücke), 1 833 Ocak ayında
bestelenmiştir. Mendelssohn, 1 833'te
tanıştığı olağanüstü klarnet virtüözları
H ei n rich Baermann ( 1 784- 1 847) ve
kardeşi Cari Baermann'ın ( 1 8 1 0- 1 855)
birlikte çalmaları için her iki eseri de
klarnet, bir cins alto-klarnet olan
basset-horn ve piyano için yazmıştır.

Her iki parça da bir sonat bölümü gibi
kontrast oluşturacak şekilde üç
bölmelidir. Ancak bu bölmeler ara
verilmeden birbirini izler, iki bölme
arasında da ezgisel bir Andante yer
alır. Klarnet için başarılı eserler yazan
Weber'in etkisi belirgin olan
eserlerden Konzertstücke No. / Op. / 1 3,
Fa minörde başlayıp, parlak Fa
majörde sona erer. Konzertstücke No.2
Op. l 1 4 ise Re minör tondadır ve
orkestra uygulaması 1 833'de
Mendelssohn tarafından yapılmıştır.
(Süre 7' ve 8')
Borodin: Köylülerin Korosu

Aslında askeri doktor olan Borodin'in
üzerinde 20 yıl çalıştığı, ancak yarım
kalan Prens lgor Operası Glazunof
tarafından tamamlanmıştır. lik kez 4
Kasım 1 890' da Petersburg'da
sahnelenen ve 1 1 85'de Ruslarla
Tatarların Poloveç Kabilesi arasındaki
savaşta Prens lgor'un esir düşmesini
konu alan operada bu yaşam, ilginç
danslarla ve koro ezgileriyle
canlandırılır. Choeur des Villageois
(Köylülerin Korosu) adlı bölümde de
operanın üçüncü perdesinde köylüler
"Metin ol Kontes" sözleriyle başlayan
bu koroyu Poloveç dansları arasında
söyler. Bu koroyu klarnet topluluğuna
Jacques Lancelot uygulamıştır. (Süre 4')
Dvorak: I ki Slav Dansı

Brahms'ın Macar Dansları örnek
gösterilerek dört el piyano için halk
dansları yazması istenilen Dvorak, Slav
Dansları adıyla Op.46 ve Op.72
dizilerinde sekizer dans bestelemiş; bu
çalışmalarında Furiant, Sırp, Po/ka,
Sousedka, Skocna ve Durnka gibi halk
danslarını değerlendirmiştir. Op.46'da
yer alan No.2 S/av Dansı, Sırp stilinde ve
2/4'1ük ölçüde romantik havadadır.
No.B Slav Dansı ise Çek dansı Skocna
tarzında sıçrayarak yapılan canlı bir
danstır. Bu iki dansı klarnet topluluğuna
Peter Spink uygulamıştır. (Süre 4')
Piazzolla: Oblivion

Tangoyu çağdaşlaştırarak konser
salonlarına taşıyan Arjantinli besteci
ve bandeneon ustası Astor Piazzolla,
enerjik kadanslardan kaçınan, hüzünlü
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ve duygulu tangosu Oblivion'u 1 984'de
Fransız-Arjantin ortak filmi olan /V.
Henry için sözlü olarak bestelemiştir.
1 98S'ten sonra Piazzolla, M ilva ile
Fransa'da verdiği konserlerde
Oblivion'u, Fransızca söz ve j'oubliais
(Unuttum) başlığıyla sık sık
yorumlamıştı. Tangoyu l.ü. Devlet
Konservatuvarı öğretmenlerinden
Gürhan Eteke klarnet topluluğuna
uyarlamıştır. (Süre 4')
Haçatttrycın: Kılıç Dansı

Tiflis'te doğan Ermeni asıllı besteci
Aram llyiç Haçaturyan, Azerbaycan ve
Türk motiflerini de anımsatan
Kafkasya müziğini değerlendirerek Batı
dünyasında ün kazanmış, parlak
konçertoları yanında Gayaneh,
Maskerad, Spartakus gibi baleleriyle
yörenin ritmik özelliklerini de
yansıtmıştır. Onun 1 942'de
tamamladığı Gayaneh Balesi 1 939'daki
Mutluluk Balesi'nden alınan dans ve
motiflerle işlenmiştir. lik kez 9 Aralık
1 942'de Urallar'daki Molotof kentinde,
Leningrad Kirov Balesi'nce sahnelen
eserin konusu Ermenistan'da bir
kolhozda geçer. Pamuk toplayıcı
Gayaneh'in, kaçakçılarla aniaşan
düzenbaz ve sarhoş kocası bu çiftlikte
toplanan pamukları yakmaya kalkınca
Kumandan Kazakof tarafından
yakalan ır ve hapsedilir. Gayaneh de,
onu uzun süredir seven Kazakof ile
evlenir ve bale canlı danslarla sona
erer.
Haçaturyan bu baleden 1 3 bölümü
seçerek iki Orkestra Süiti
oluşturmuştur. Balenin sonunda yer
alan Kılıç Dansı (Danse du Sabre) bu
eserin en tanınmış bölümüdür. Önce
4/4'1ük ölçüde, çok hızlı (Presto)
tempoda tekrarlı sekizlik notalarla
başlayan, senkoplu ritmde gelişen, ani
tempo değişiklikleriyle ateşli havada
sergilenen bu dans, bestecinin piyano
konçertosunun son bölümünü de
anımsatır. Piyano gibi trombon beşiisi
uygulamaları da olan Kılıç Dansı'nı
klarnet topluluğuna Gürhan Eteke
uygulamıştır. (Süre 3')
Schubert: 3 Lied

Lied sanatının en büyük ustası sayılan
Avusturyalı besteci Franz Schubert,

yaşamının son yılı olan 1 828'in Ağustos
ayında iki şairin, Ludwig Rellstab
( 1 799- 1 860) ve Heinrich Heine'nin
( 1 797- 1 8S6) 1 3 şiirini bir dizi olarak
besteledi. Bunlara Schwanengesang
(Kuğu Şarkısı) adı bestecinin
ölümünden altı ay sonra diziyi
yayıniayan Tobias Haslinger tarafından
verildi ve liedler "Onun soylu gücünün
son çiçekleri" olarak tanımlandı. Ancak
Schubert'in son liedi de aynı yılın
Kasım ayında yaşama bir veda olarak
bestelediği, Seidl'in Taubenpost
(Güvercin Postası) olmuştu.
Der Doppelganger (D9S7/ 1 3):

Benzer, eş anlamına gelen bu Lied ise
dizinin onüçüncüsü olarak Heine'nin
dizeleri üzerine Si minör tonda,
3/4'1ük ölçüde, çok ağır (sehr
Langsam) tempoda bestelenmiştir.
"Stili ist die Nacht, es ruhen die
Gassen" (Gece sakin, sokaklar
uyuyor) sözleriyle başlayan Lied'e
Schubert piyanonun, ilk dört mezür
boyunca tekrarlanan her mezürdeki
bir akoruyla "Dies l rae" (Hüküm
günü) havasını anımsatan şekilde girer
ve tüm piyano eşliği bu tarzda sürer.
Gecenin ölümlü havasında boş eve
bakan adam ayışığında ona işkence
çektiren kendi benzerini, soluk
kopyasını görecektir . . . (Süre S')
Aufenthalt (D9S7/S): Schubert'in
Kuğu Şarkısı'ndaki S. Lied, müzik

eleştirmeni de olan Rellstab'ın
Aufenthalt {lkamet) şiiri üzerine, Mi
minör tonda, 2/4'1ük ölçüde, o kadar
hızlı değil ama güçlü (Nicht zu
geschwind, doch Kraftig) tempoda
bestelenmiştir. "Rauschender Strom,
Brausender Wald" (Coşkulu akıntı,

gürültülü orman) sözleriyle başlayan
Lied, "sabit bakan kayalar, işte benim
ikametim . . . " sözleriyle sürer. (Süre 4')
Der Atlas (D9S7/8): Atlas, Kuğu
Şarkısı nın sekizincisi olarak Heine'nin
'

dizeleri üzerine Sol minör tonda,
3/4'1ük ölçüde, biraz hızlı (Etwas
geschwind) tempoda yazılmış trajik bir
lieddir. "lch unglücklicher Atlas! Eine
Welt, die ganze Welt der Schmerzen
muss ich tragen" (Ben mutsuz Atlas, bir
dünyayı, acıların tüm dünyasını taşımak
zorundayım) sözleriyle başlar ve "Sen,
gururlu yürek bunu sen istedin, sonsuz
mutluluğu istemiştin; ya da sonsuz
sefılliği ve şimdi sen öyle sefilsin ki.."
sözleriyle sona erer. (Süre 3')
B rahms: Der Gang zum Liebchen

Brahms 1 8S7'de Detmold'a gitmiş,
Prenses Friederike'ye piyano dersleri
vermiş, oradaki koroyu yönetmiş ve
koro için birçok halk şarkısını
düzenlemişti. Onun Der Gang zum
Liebchen (Sevgiliye Gidiş) adlı şarkısı
da Bohemya'dan kaynaklanan bir Çek
ezgisidir. Op.48'de yer alan ve
1 868'de yayınlanan Yedi Şarkı'sının ilki
olan Der Gang zum Liebchen'i Joseph
Wenzig Almancaya çevirmiştir: Ayışığı
parladığı zaman sevgilisini tekrar
görmeye gitmeyi düşünen aşık onun
yakınmasından, kendisini görmek
istememesinden bıkmıştır ama, ay
batarken de birinin sevgilisini
kaçırmasından korkar . . . (Süre 2')
Poulenc: Içki Şarkısı ve Serenat

Fransa'da 20. yüzyılda şarkı türünde
en güzel örnekleri veren
bestecilerden biri de, çok iyi bir
piyanist olmasının yanında pekçok
şarkı yazan ve tenor Pierre Bernac
ile konser turnelerine de çıkan
Francis Poulenc'tir. Apollinaire,
Cocteau, Ronsard, Jacob, Eluard ve
hatta Colette'in de şiirleri üzerine
yazan Poulenc, 1 92S-26 yıllarında
Chansons Gai/lardes (Şakacı, neşeli
şarkılar) başlığıyla 1 7. yüzyılın anonim
şiirleri üzerine sekiz şarkı
bestelemiştir. Bu dizinin ikincisi
Chanson a Boire (Içki Şarkısı),
sonuncusu ise Serenade (Serenat)
adını taşır. (Süre 2' ve 3')
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Mozart: Leporello'nun Aryası

Uvertürü, Prag'taki 29 Ekim 1 787
günkü temsilinden önceki gece
tamamlanabilen ve Don Juan'ın
çapkınlıklarını anlatan iki perdelik Don
Giovanni Operası'nı Mozart, Lorenzo da
Ponte'nin librettosu üzerine
bestelemiştir. 1 7. yüzyıl ortalarında
Ispanya'nın Sevil kentinde Don
Giovanni bir kızı baştan çıkarmak
isterken ona engel olmak isteyen
babası kumandanı öldürür ve kaçar.
I kinci sahnede Don Giovanni uşağı
Leporello (bas) ile konuşurken eski
sevgililerinden Donna Elvira yaklaşır;
ancak Don Giovanni ona aldırmadan
uzaklaşınca uşak, Dona Elvira'ya bir
katalogdaki gibi sıralanan eski sevgilileri
anlatarak genç kadının elinden
kurtulmaya çalışır: "Madamina! ll
catalogo e questo . . . " (Madamcığım,
işte katalog) diye başlayan arya Katalog
Aryası olarak da tanınır. (Süre 6')
Goımod: Mefıstofeles'in Aryası

Charles Gounod'nun büyük Alman
şairi Geethe'nin Faust trajedisi
üzerine bestelediği Faust (ya da
Marguerite) Operası ilk kez 1 9 Mart
1 859'da Paris'te Theatre Lyrique'de
oynanmıştır. Metnini Jules Barbier ve
Michel Carre'nin hazırladığı beş
perdelik opera, Faust trajedisinin
yalnız birinci bölümünü ele alır.
Librettoda Marguerite adı
belirlenmesine karşın opera Fransa'da
Faust, Almanya'da ise Marguerite
adıyla sahnelenir.
Olay 1 6. yüzyılda küçük bir Alman
kentinde geçer. I htiyar doktor Faust
ölüm korkusuyla, şeytanla
(Mefistofeles) anlaşma yapar ve
gençliğini geri ister. Gençliği ni
kazanan Faust Marguerite adlı kıza
aşık olur. 4. Perde Marguerite'nin
odasında başlar. Faust'un terkettiği
genç kız acı içinde dua etmektedir.
Perdenin 3. Sahnesi'nde ise kilisenin
yanındaki alanda, kızın evinin
önünde askerlerin dönüşü görü lür.
Bunların arasında Marguerite'in
kardeşi Valentin de vardır. Valentin,
Marguerite'i seven arkadaşı Siebel'e
kızkardeşinin nasıl olduğunu sorarsa
da tatmin edici bir cevap alamaz. Bu
arada pişman olan Faust,

Mefistofeles ile geri döner;
Mefistofeles genç kızın penceresine
doğru, çekici bir serenat ile seslenir:
"Vous qui faites endormie"
(Uyuyormuş gibi yapıyorsunuz . . . ).
Bu arada Valentin kızkardeşinin
intikamını almak isteyince düelloda
öldürül ür. Hal kla birlikte Marguerite
de koşar, ancak Valentin'in son
sözleri onu lanetlerken, perde iner.
(Süre 4')
Mozart: Figaro'nun Aryası

Mozart' ın Lorenzo da Ponte'nin
librettosu üzerine yazdığı dört
perdelik Figaro'nun Düğünü Operası,
ilk kez 1 Mayıs 1 786'da Viyana'da
besteci yönetiminde oynanmış ve
çok başarı kazanmıştı. Ülkemizde ilk
kez 1 6 Haziran 1 944' de Ankara
Halkevi'nde sahnelenen operanın
konusu 1 8. yüzyılda Ispanya'nın Sevil
kentinde Kont Almaviva'nın
şatosunda geçer. Sevil Serberi
Operası'nın devamı olan eserde,
uşak Figaro sayesinde evlenen Kont,
bu kez Figaro'nun nişanlısı
Susanna'ya göz koyar; ancak
Figaro'nun ustaca planlarıyla bu
emeline ulaşamaz.
Eğlenceli olaylarla gelişen operanın 1 .
Perde'sinin sonunda Kont, Susanna'ya
sataşırken kendisini görenlere kızar
ve uşağı Figaro'ya, geleneğe uygun
şekilde, nişanlısıyla evlenirse ilk
gecenin kendisine ait olduğunu
hatırlatır. Bu olayı gören yaveri
Cherubino'yu da sürgüne
gönderecektir; af tekliflerini de
reddeder. Bu kez Figaro
Cherubino'ya şakacı tavırla askerliği
öven ünlü şarkısını söyler: "Non piu
andrai .. " (Artık çapkınlık yok; gece
gündüz eğlenmeyi terket, kadın
peşinde koşma! Yalnızca askerliğin
şerefini düşün! Zafere koş! . . . )
(Süre 4')
B izet: Ralph'ın Aryası

Ancak ölümünden sonra, 1 87S'teki
Carmen Operası'yla üne kavuşan
Fransız besteci Georges Bizet'nin,
1 863'teki Inci Avcıları (Les Pecheurs
de Perles) Operası'ndan sonra, yine
Paris'te sahnelenen Perth'in Güzel Kızı
(La Jolie Fiile de Perth) Operası da az

tan ınır. Sir Walter Scott'un 1 828'de
yazdığı hikayeden Jules-Henri Vernoy
de Saint Georges ve Jules Adenis'in
adapte ettiği libretto üzerine 1 866'da
bestelen dört perdelik opera, ilk kez
26 Aralık 1 867'de Theatre
Lyrique'de oynanmış; güzel
melodilere karşın, eserden
düzenlenen Orkestra Süiti'nden daha
az ilgi toplayabilmiştir.
Operanın konusu lskoçya'nın Perth
kentinde geçer. Silahtar Henri Smith
(tenor) Catherine Glover'ı (soprano)
sevmektedir. Bu arada Mab
(soprano) adlı bir çingene kadını da
koruması altına alır; Catherine
gelince ona bir altın gül hediye eder.
Bu sırada dükkana gelen Rothsay
Dükü (bariton) Catherine'e
sarkıntılık edince Mab engel olur.
Ancak Catherine Mab'ı Henri'nin
sevgilisi sanır ve gülü yere atarak
giderken Mab gülü yerden alır. 2.
Perde'de Dük bir içki şarkısına başlar
ve Mab'a, Catherine'i kaçırmasına
yardım etmesini önerir. Bu arada
Perth'ın güzel kızı Catherine'in
hayranı olan Ralph da (bas-bariton)
içki şarkısına katılır: "Quand la
flamme de l'amour . . . " (Aşkın alevi ne
zaman ki . . . ). 4. Perde ise Dük ile
düello etmeye karar veren Henri,
Mab'ın aracılığıyla Catherine'in
masum olduğuna inanır ve opera
mutlu bir serenatla sona erer.
(Süre S')
janacek: 3 Moravya Dansı

Operalarıyla 20. yüzyılın çağdaş
opera repertuvarına çok önemli
katkılarda bulunan Çek besteci Leos
Janacek, 1 888'den sonra Moravya
bölgesi halk müziğinin etkisini
derinden hissetmiş; eserlerinde,
melodinin ritm eşliğinin değişmesiyle
kullanımı, ya da bir aynadan
yansıyormuş gibi sondan başa tekran
gibi özellikleri değerlendirmiştir.
1 926'da Sinfonietta ile en başarılı
orkestra eserini veren Janacek,
burada kul landığı üfleme çalgıların
çokluğu ve orj inall iğiyle de büyük ilgi
çekmiştir. Onun topladığı yüzlerce
Moravya halk şarkısından piyano,
koro, çeşitli çalgılar için yaptığı
pekçok düzenleme de vardır.
Janacek, çabuk (AIIegro), hareketli
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(con moto) ve agırca (Andante)
tempolardaki Üç Moravya Dansı'nı
1 89 1 -93 yılları arasında piyano, sonra
da orkestra düzenlemesiyle
yayınlamıştır. (Süre 1 2')
Arnold: Trevelyan Süiti

Uzun yıllar Londra Filarmoni ile BBC
Senfoni orkestralarında trompetçi
olarak çalışan ve böylece orkestra
müzigi alanında deneyim kazanarak
berrak, bazen alışılmamış çalgı
degişiklikleriyle başarılı eserler
yanında, Kwai Köprüsü ( 1 959) gibi
Oscar kazanan film müzikleri de
yazan Ingiliz besteci Haleolm Henry
Arnold, oda müziginde üfleme
çalgılar beşiisi Three Sea Shanties (Üç
Deniz Şarkısı, 1 943) ile dikkat
çekmiştir. 1 967 yılında 6. Senfoni
Op. 95, Peterfoo Uvertürü Op. 97 gibi
orkestra eserleri yanında Arnold,
üfleme çalgılar toplulugu için Op. 96
Treve/yan Süiti'ni de bestelemiştir.
Ingiliz Sosyal Tarihi gibi önemli
eserler yazan Yakın Çag tarihi
profesörü George Macaulay
Trevelyan'ın ( 1 876- 1 962) beşinci
ölüm yıldönümünde üç flüt, i ki obua,
iki klarnet, iki korno ve iki fagottan
oluşan 1 1 çalgı için bestelenen Süit,
yine ilginç bölüm başlıkları taşır. Her
iki taraftan aynı şekilde okunabilen
yazılara (Haydn'ın da No. 4 7
Senfoni'sinde oldugu gibi) verilen ad
olan Palindrome, 1 . Bölüm'ü tanımlar.
2. Bölüm sade ve zarif bir
Noktürn'dür (Nocturne). Son
bölüme ise yüceltme, ilahiaştırma
anlamına gelen Apotheosis başlıgı
verilmiştir. (Süre 1 1 ')

Gounod: Küçük Senfoni

Fransız müzik tarihinde, sonraki
kuşakları hem stili, hem de saygınlıgıyla
etkileyen Charles François Gounod,
daha çok yazdıgı 1 2 opera ile tanınır.
Günümüzde, aralarında Faust gibi bir
şaheserin de yer aldıgı bu operalada
tanınsa da Gounod, 1 8SS'te iki senfoni
(No. / Re Majör ve No.l Mi bemol
Majör) yazmış, 1 88S'te de Petite
Symphonie (Küçük Senfoni) üfleme
çalgı müzigini bestelemiştir. Besteci bu
eserlerde alçakgönüllü ama zarif
stildeki, geleneksel tarzını açıga vurur;
Haydn ve Beethoven'in yanında
romantik Mendelssohn'un etkisi de
sezilir. Onun Küçük Senfontsi özgün
biçimiyle iki flüt, iki obua, i ki klarnet,
iki korno ve iki fagottan oluşan 1 O
çalgı için yazılmasına karşın genellikle
dokuz çalgıyla yorumlanır. Dört
bölümlü eserin önce agır (Adagio)
başlayan, sonra biraz neşelice
(AIIegretto) tempoda gelişen 1 .
Bölümü en uzun kısmıdır. Agırca ve
ezgisel (Andante cantabile) tempodaki
2. Bölüm ise Küçük Senfoni'nin en güzel
bölümü olarak kabul edilir. Eser 3.
Bölüm'deki canlı bir Scherzo'dan
sonra, hızlı bir Finale (Final) bölümüyle
sona erer. (Süre 20')
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TRADITIONAL

M l .SIC

M E RAL U G U RLU SOLO KONSERi
MERAL UGURLU SOLO CONCERT
MERAL UGURLU, ses singer

MERAL UGURLU

AZIZ ŞENOL FILIZ, ney nay - BIROL YAYLA, tambur
• Türk Klasik Müzigi solisti olarak
____________-____________----� geniş repertuvarı ve özgün üslubuyla
------___ _
BI RO L KARACA, ud _ TAN E R SAYAC IOG L U, kanun
-------1 tanınan Meral Ugurlu, 1 939'da
LÜTFIYE ÖZER, kemençe kamancha
Edirne'de dogdu. 1 955'de girdigi
Istanbul Belediye Konservatuvarı'nda
Münir Nurettin Selçuk, Halil Bedii
Yönetken ve Nevzat Atlıg ile
ögrenim gördü. Aynı dönemde Münir
Nurettin Selçuk'un pek çok
konserine korist ve solist olarak
katıldı. 1 958'de de henüz ögrenci
iken sınavla girdigi Istanbul
Radyosu'nda Mesut Cemil, Vecihe
Daryal, Cevdet Çagla, N iyazi Sayın,
Cüneyt Orhon ve Vecdi Seyhun gibi
seçkin müzisyenlerle çalıştı ve solo
programlar yaptı. 1 963'de Ankara
Radyosu'nda çalışmaya başlayan
Ugurlu, burada Ruşen Ferit Kam,
Refik Ahmet Sevengil gibi sanatçılada
özel çalışmalar yaptı. 1 976'da Istanbul
Devlet Klasik Türk Müzigi
Korosu'nun kurulmasıyla birlikte
1 . Bölüm Pan I
burada göreve başladı. Birçok degeri i
Zaharya ( ?- 1 740)
müzisyenle çalışan sanatçı ITÜ Türk
Segah Beste "Çeımi meygılnun ki bezm-i meyde canan diindürür"
Müzigi Konservatuvarı'nda ögretim
Deliaizade İsmail Efendi ( 1 7 9 7 - 1 869)
görevlisi olarak çalıştı. Klasik Türk
Segah Agır Aksak Semai "Çok kıldı harab dilleri mahmur nigahm"
Müzigi'nin günümüzdeki en yetkin
Itri ( 1 640?- 1 7 1 2)
yorumcularındandır. New York ve
Segah Yürü k Semai "Tut-i mı/cize-grlyem, ne desem lafdeğil"
Washington'da da konserler veren
Ugurlu'nun, ender yorumlanan
İbrahim Ağa
Mahur (Evsat) Şarkı "Sabah olsun ben pt yerden gideyim"
besteleri içeren birçok albümü vardır.
Lem'i Atlı ( 1 869- 1 954)

Segah Beste

"Aman saki, lıltfrma amadeyim"

Ebu-Bekir Ağa ( 1 836-1 902)

Gerdaniye Yürük Semai

"Muntazam kameti bi-misl-ii bedel"

Ara lntermission
Zeki Mehmet Ağa ( 1 7 76- 1 846)

Ferahfeza Peşrevi
Veli Dede ( ? - 1 768)

Hicaz Saz Semaisi
ll. Bölüm Part II
Osman Nihat Akın ( 1 805 - 1 95 9)

Kürdilihicazkar Şarkı

"Yaılı gazlerimi kuruttum bu gece"

Zeki A rifAtaergin ( 1 896-1 964)

Kürdilihicazkar Şarkı

"İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi"

Muhlis Sabahattin Ezgi ( 1 889- 1 94 7)

Kürdilihicazkar Şarkı

" YeıillenmiJ Ödemi; 'in bağları"

• Renowned for her authenric s tyle

and her broad reperroire of Turkish
Classical Music, Meral Uğurlu was
born i n Edirne in 1 939. She entered
the İ stanbul Municipality
Conservatoire in 1 95 5 where she
studied wirh Münir Nurettin Selçuk,
Halil Bedii Yönerken and Nevzat
Atlığ. She parricipared in many
concerrs direcred by Münir Nurettin
Selçuk

as

a soloist and a chorisr. I n

1 9 5 8 , while she was stili a srudent, she
was accepted by İ stanbul Radio where
she gave solo concerrs and worked wirh
Mesut Cemi ! , Vecihe Daryal , Cevdet
Çağla, Niyazi Sayın, Cüneyt Orhon and
Vecdi Seyhun. Uğurlu began ro work
at the Radio of Ankara in 1 963 where
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Selahattin Pınar ( 1 902-1 960)

Bayati Şarkı

"Kalbim yine iizgiin seni andını da derinden"

Münir Nurettin Selfuk ( 1 900- 1 98 1 )

Hicaz

"Sana diin bir tepeden baktım (A ziz İstanbul)"

ArifSami Toker ( 1 926-)

Hicaz Şarkı

"Çıksam pt dağların yiicelerine"

Sadettin Kaynak ( 1 895- 1 96 1 )

Hüseyni Şarkı

"Gbresin mi geldi beni me/eğim "

Nuri Halil Poyraz ( 1 885 - 1 956)

Hüseyni Şarkı

"Kına mı yaktın eline, Emine"

27.6.2000, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu, 1 9.30
Atatürk Cultural Cenrre, Concerr Hal l , 7 . 30 pm

she worked with Ruşen Ferit Kam and
Refik Ahmer Sevengil . She larer moved
to the İ stanbul S rare Chorus of Classical
Turkish Music afrer irs esrablishmenr
in 1 976. The areise has worked wirh
many significanr musicians and was an
i nsrructor at the İ TU Srare
Conservatoire of Turkish Music. She is
one of the most skilled performers of
Classical Turkish Music. She has given
concerrs in New York and Washington
and has recorded several albums and
CDs which include a variety of
uncommon classical works.

214
GELEN EKSEL MÜZiK

T R A D I T I O N A L M ll S I C

BEZMARA TOPLULUGU
BEZMARA ENSEMBLE
BEZMARA TOPLULUGU
Katkılart iç;,ı GEDiK Yatmm Menk11/ Değerler A.Ş.ye teşekkiir ederiz.
\Ve wollld /ike to thank GEDiK Yatırım Menk11l Değerler A.Ş. for spomoring this perfomtcuu�.

B EZMARA ENSEMBLE

Bezmara Topluluğu, klasik Türk
müziği eserlerine ait en eski notaları,
bestelendikleri dönemdeki sazlarla
KEMAL CABA, kemançe - BIROL YAYLA, kopuz
ve üslupta seslendirrnek üzere Fikret
AZIZ ŞENOL FILIZ, ney nay SERAP ÇAC LAYAN, kanun
Karakaya tarafından 1 996'da kuruldu.
Çalışmalarını dört yıldır, Amerikalı
IHSAN ÖZER, santur - OSMAN KIRKLIKÇI, şehrud
türkolog ve müzikolog Prof. Dr.
AKGÜN ÇÖL, ud - KAMIL BILGIN, daire
Walter Feldman'ın ve Fransız
______________ _
_________---___-------------j Anadolu Araştırm aları Enstitüsü 'nün
TU GAY BAŞAR, mı ska 1 . nakkare
desteğiyle sürdüren toplulukta,
Konuk ses sanatçıları Guesr si ngers
minyatürlerden ve yazılı
kaynaklardan yararlanılarak tanınmış
HASAN SEMERKANTLI - AHMET ŞAHIN
lütiyelere yaptırılan çeng, şehrud,
MUZAFFER ERTÜRK - YUNUS BALCIOCLU - ERSlN ÇEL I K
kopuz, mıskal ve metal telli kanun
gibi -300 yıl sonra müzik dünyamıza
yeniden kazandırılan- sazların yanı
sıra, 1 6. veya 1 7. yüzyıllardaki
biçimlerinde yeniden yaptırılan ud,
rebab, bağırsak telli kanun, tanbur ve
santur gibi -zamanla değişikliğe
uğramış- sazlar da x�r almaktadır.
Günümüzde de eski yapılarını
koruyan ney, kudüm ve daire de
topluluğun sazları arasındadır.
Başlangıçta sadece saz eserleri
üzerinde çalıştıktan sonra, Ali
Ufki'nin 1 7. yüzyılda derlediği ve
kendi eserlerinin de bulunduğu
Mecmua-i Sdz ü Söz'ündeki bazı sözlü
eserleri repertuvarına alan topluluk,
ilk konserini 1 998' de Fransız
Sarayı'nda verdi. Ardından
Uluslararası Istanbul Müzik ve Yapı
"MECMUA"DAN SAZ VE SÖZ
Konserde Ali Ufki'nin "MecmGa-i Saz ü Söz" isimli nota derlemesindeki
Kredi festivallerinin yanı sıra,Topkapı
çeşitli eserler dönem sazları ile yorumlanacaktır.
Sarayı'nda özel bir konser verdi.
The group w i l l perform works compiled from Ali Ufkl's score book,
N isan 1 999'da Kantemir Edvarı'ndan
"Mecmua-i Saz ü Söz" (The Compilarion of I nsrrumenral and Vocal Works)
seçilen eserlerin seslendirildiği
using period insrrumenrs.
Splendours of Topkapı'nın
Anonim Anonymous
yayınlanmasının ardından Versaifles
Nişabur Peşrev
Sarayı'ndaki Osmanlı Sergisi'nin
Murabba "Olur melftl ii garib elem çeker mi diJk ''
açılışında ve Versailles şapelinde
• Murabba "Gitdi eyydm-1 ;itd, iri;di eyydm-1 bahar"
konserler verdi. Bezmara Topluluğu,
Türki "Nedir bu ittiğin baiicı, reva mıdır yiizii giil;en "
taşıdıkları
öneme rağmen ilgi
Hanende Semaisi "Ey ;eh-i melek, cefd ii avr ile inietme beni ''
görmeyen bütün eski nota
Nişabur Sazende Semaisi
Taksimler
albümlerindeki eserleri,
Buselik Peşrev
müzikolojinin verilerine dayanarak
• Murabba "Nice vasf itsiifi o jlthu dil-i ho;-detll ne disiifi"
seslendirrnek ve müzikseverlerin CD
Hanende Semaisi "Ey gb'iiiil aı·kıii sarayın yrkdı bir rıd-mihribdn ''
arşivlerine kazandırmak amacındadır.
Aşiran-Buselik Sazende Semaisi
Yönetmen, çeng ve ses: FI KRET KARAKAYA. d i rector, çeng and

-
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•

vocal
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• Taksimler
Acem Murabba " Vazgeldim ey sanem safia hevaddr olmadan"
• Varsagı "Kadir Allah kalem çekmiJ safia iki kai yerine"
• Varsagı " Yine ayrı diiJdiim ydrden"
• Hanende Semaisi "Semiz bu gör/til meclis-i ıyJ ii demi n'eyler"
• Hüseyni Murabba "Ziilf-i anber-bclrııım aJüftesiidiir riizgar"
• Murabba "Şeha ziilfiifi beni dlvane kıldı "
• Türki "Her sabah [ıkar yolu heklerim"
• Hanende Semaisi " Vefa gelmek muhcıl oldu rıigar-ı dil-peserıdimden"
Sazende Semaisi
•

•

Derviş Ömer ( 7 5 5 0 ?- 1 65 5 ?)

Eve Peşrev
Anonim Anonymous
Murabba "Cdnd beni hicrdn ile kiinc-i gama salma "
Murabba "Td ezelden derd-i ajka miibtelddur gb'filiimiiz"
Hanende Semaisi "l?eng-i rfiy-i git'l-zdrı tebah eyledi bii/bii!"
• Irak Sazende Semaisi
• Neva Peşrev
•

Ali Şir Neviii (?) ( 1 44 1 - 1 50 1 )

Mu rabba

"Dile gam, die/eye fikr-i r/ih-i diIber diijdi "

Murabba

''Aks-i rı/y-i yar ile piirdür der/in-i sinenıiz"

A rna Kadri ( ?- 1 650?)
Anonymous

"DiIber mey-i aJkıfi ile mestane kıldın serı beni"
•

Ceng-i harbi

28.6.2000, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eireni

for Anarolian Research, the ensemble
conrinues its work.

oblivion for three hund red years and
reconsrrucred rhem with the help of
miniarures and wrirren sources. The
ensemble alsa urilizes well known
i nsrruments ! i ke ud, rebab, gur
srringed kanun, ranbur and santur

•

Hanende Semaisi

m usicologisr, and the French Institute

srringed kanun, which were lefr i nto

Murabba "Pare pare eylemiiken sinemi tlğ-i elem "
Murabba "Halimi td apk-ı zar olınayımca bifmedifi"
Hanende Semaisi "Turreferi ruhlerir/e kt! nikab"
• Taksim

•

•

Walrer Feldman, an American

şehrud, kopuz, m ıskal and meral

•

Anonim

music wirh original instrumenrs and
sryle. W i th the supporr of Prof. Dr.

musical i nsrrumenrs such as çeng,

Anonim Anonymous
• Rast Peşrev

•

Fikrer Karakaya in 1 996, ro perform
the oldesr scores of classical Turkish

The ensemble has reinrroduced antique

Ara l n rerm i ssion

•

• Bezmara E nsemble was founded by

Museum , 7 . 3 0 p m

remade accordi ng rheir original l 6rh
and 1 7rh century form. The ney,
kudüm and daire are alsa used by the
ensemble.
I ni rially, the ensemble only performed
i nsrrumental composirions, bur ir has
since added some choral selecrions from
Mecım2a-i Saz it' So·z, a compilarion
prepared by 1 7 th century composer Ali
Ufk i , which alsa i ncludes some of his
own composirions.
I n early 1 998, the group gave i ts fı rst
concert at the French Palace i n
İ stanbul. This was followed by
performances at the International
İ stanbul Music and Yapı Kredi
fesrivals, and a special project ar
Topkapı Palace. Following the 1 999
release in France of Bezmara Ensemble's
CD, Splendorm of Topkapı, the group
performed for The Onoman Exhibiron
ar Versailles Palace and in Versailles
Chapel. The ensemble has patienrly and
mericulously srudied on the old scores
and aims borh ro perform other original
scores of the past and ro offer rhem as
CDs ro music-lovers.

ALl U F KI
Ali Ufki'nin asıl adı Wojciech
Bobowski'dir. Savaşta Kırım
Tatariarına esir düştü, lstanbul'a
getirildi ve padişah tercümanı olarak
Saray'a kabul edildi. Polonya kökenli
olan Bobowski, Müslümaniiğı kabul
etti ve Ali Ufki adını aldı.
Ülkesindeyken birçok batı dilini
öğrenmişti. Enderun'da Türkçe'nin
•
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yanı sıra Arapça ve Farsça da ögrendi.
Büyük bir müzik yetenegine sahip
olan Bobowski, Polonya'da melodileri
kagıda geçirme ve başka
müzisyenlerin yazdıgı notaları deşifre
etme sanatında ustalaşmıştı. Osmanlı
müzigini çok sevdi ve onun
inceliklerini kusursuzca ögrendi. O
kadar ki, aynı üslupta mükemmel
besteler yapabildL Ardında,
Enderun'da ögrendigi veya Saray'da
dinledigi 600'ü aşkın sözlü ve sözsüz
eserin notalarını ve - sözlü eserlerin güftelerini içeren Mecmua-i Sdz ü Söz
isimli bir derleme kitabı bıraktı. Bu
kitaptaki eserlerin bazıları
Bobowski'nin kendi bestesidir.
1 7. yüzyılın ortalarında yazıldıgı kabul
edilen bu albüm, yalnız Osmanlı
müziginin degil, bütün Dogu müziginin
en eski nota albümünü temsil eder.
Bu albümün, yazarının imzasını taşıyan
tek nüshası, muhtemelen Bobowski
hayattayken I stanbul'dan Londra'ya
götürüldü ve bugün British
Museum'da sergilenmektedir. Erken
Osmanlı müziginin tarihi ve nitelikleri
açısından çok büyük bir önem taşıyan
bu yazma üzerine, son çeyrek
yüzyıldır yerli ve yabancı Türk müzigi
uzmanları birçok müzikolajik
inceleme yapmaktadırlar.

record o f compositions, not just of

çeng, which disappeared cowards che

Onoman Music, bu c also of all the

end of the 1 7 th century. This is the

Eastern composicions. The signed

ki nd of harp represenced on the

manuscript of the book was removed

Assyrian bas-reliefs of the firsc

from Istanbul when Ali Ufki was

milleni um B.C. A piece of sheep ski n is

probably stili alive, and is now housed

stretched over the resonance chamber.

in the British Museum . It is only

Its 24 strings are readied and cuned in

wichin the past guarter of a century

specifıcally to che makam, which is che

chac che manuscript, of capital

term used to deseribe differenc tona!

importance as far as Octoman music is

systems. The çeng of Bezmara was made

concerned, has been accracting the

by Pikret Karakaya in 1 99 5 , afcer che

accencion of Turkish music expercs.

style of Persian and Ottoman
miniatures of che 1 5 ch and 1 6th

ÇALGl LA R THE

INSTRUMENTS

Bütün çalgılar Curt Sachs ve Erich
Moritz von Hornbostel'in modern
çalgı sınıflaması uyarınca
tanımlanmıştır.
All of che inscrumenc descripcions are

based upon Curc Sachs' and Erich
Moritz von Hornbostel's modern
classification system.

cencuries, and according to che
specifications given by Ahmed-i Dal, a
1 5 th century poet, in his Çengname (The
Book of Çeng).

Kopuz: "Uzun saplı lavta" olarak
nitelenen çalgılardandır. Dört çift teli
vardır. Sapında perde bulunmaz.
Gögsü kısmen deridendir. Eşik
gögsün deri kısmına basar. 1 6. yüzyılın
en gözde iki çalgısından (digeri udtur)
biri olan kopuz, aynı yüzyılın sonunda
terk edilmiştir. Bezmara'nın kopuz'u
1 6. yüzyıl Osmanlı minyatürlerindeki
modellerden ve Evliya Çelebi'nin
verdigi bilgilerden hareketle Fikret
Karakaya'nın hazırladıgı çizimiere
göre Sacit Gürel tarafından
yapılmıştır.

Kopuz: The kopttı or "long necked

• Ali Ufki was born Wojciech
Bobowski. He was captured and

lute," has a pear-shaped part which is

brought to İstanbul by Tatar warriors.

composed of wooden srrips pasred

Thereafcer, he was adınitred to the

cogecher. Ir is a frecless insrrumenc

seraglio as a dragoman. Of Polish

wich four double scrings. The bridge

origin, he converted to Islam and

scands on che sound-board, half of

assumed che name of Ali Ufki. He

which was covered in hide. Following

already knew several western languages

g reat popularity in che early and mid
l 6rh cencury, che kopuz, cogerher wich

and also learned to speak Turkish,
Arabic and Persian i n che palace.

Çeng: "Açık arp" olarak nitelenen

the ud, were abandoned cowards che

Musically gifted, he had learned to

çalgılardandır. 1 7. yüzyılın sonlarına
doğru terk edilen Osmanlı çenginin
atası, I.Ö. 1 . binyıla ait kabartmalarda
görülen bir çalgıdır. 24 teli, icra
edilecek makama göre akortlanır.
Bezmara'nın çengi, I S ve 1 6. yüzyıl
Osmanlı ve I ran minyatürlerindeki
çeng modellerinden ve 1 5. yüzyıl
Türk şairi Ahmed-i Dai'nin mesnevisi
Çengnome'den yararlanılarak Fikret
Karakaya tarafından 1 995'te
yapılmıştır.

end of that century. The Bezmarii's

transeribe melodies on paper and to
read music wricten by other musicians
while stili living in Poland. As he was
very fond of Ottoman music, he tried
to learn it perfectly and compose works
using chac style. He wrote a
compilacion book encitled Mecmua-i Saz

ü So·z (The Compilacion of Instrumental
and Vocal Works), a collection of over
600 works, vocal as well as
instrumental, some of w hi ch are his
own compositions. Written in the
middle of the 1 7th century, this

Çeng: The çeng, "an open angular

compilation represencs che oldesc

harp," is the ancescor of che Ottoman

kopuz

was produced by Sacit Gürel in

1 996, after che scyle of Pikret
Karakaya's skecches, prepared from
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yazılı kaynaklardan hareketle Fikret
Karakaya'nın hazırladıgı çizimiere
göre Ümit Bolu tarafından 1 997'de
yapılmıştır. Kantemir'in kendi bestesi
olan Muhayyer Peşrev'de ve Bestenigar
Peşrev'de kullanılan bagırsak telli
kanun ise Muzaffer Okumuş'un
eseridir.

the models depicred in the
1 6rh century' s Orroman m i niarures
and the descri prions by Evliya
Çelebi, a famous rraveler of the
1 7 rh century.

Ud: "Kısa saplı lavta" diye n itelenen
çalgılardandır. Beş çift teli vardır.
Sapında perde bulunmaz. Dönemin
bütün lavta türünden çalgılarında
oldugu gibi, gögsünün iki yanında
ardıç yanaklar yer alır. 1 6. yüzyılın
en gözde iki çalgısından biri (digeri
kopuzdur) olmasına ragmen,
1 7. yüzyılın ilk yarısında terk edildi.
1 9. yüzyılda modern biçimiyle
yeniden kullanılmaya başlandı.
Bezmara'nın udu, 1 5. ve 1 6.
yüzyıllara ait Iran ve Osmanlı
minyatürlerinden hareketle Fikret
Karakaya'nın hazırladıgı çizimiere
göre Sacit Gürel tarafından 1 996'da
yapılmıştır.

U d: The ud, a "shorr-necked lute," has
a pear-shaped body composed of thin

Kanun: Classifıed as "plucked string
Şehrud: "Kısa saplı lavta" olarak

n itelenen çalgılardandır. "Büyük ve bir
sekizli pest akortlu ud" olarak
tanımlanabilir. Beş teli vardır (üçü
çift). Sapında perde bulunmaz. 1 5. ve
1 6. yüzyıllarda Iran'da oldugu gibi
Osmanlılar'da da çok ragbet
görmüştür. 1 6. yüzyılın sonlarında
terk edildi. Bezmara'nın şehrudu, 1 5.
ve 1 6. yüzyıllara ait I ran ve Osmanlı
minyatürlerindeki modellerden ve
Evliya Çelebi'nin verdigi bilgilerden
hareketle Fikret Karakaya'nın
hazırladıgı çizimiere göre Sacit Gürel
tarafından 1 996'da yapılmıştır.

wooden strips pasred rogerher. The ud

Şehrud: The 1ehrud, a "shorr-necked

is fretless and has fıve double srri ngs

lure," can be undersroad as a bigger ud

(three are spun silk and si lver srri ngs

runed one octave lower." Ir. is a fretless

and the other rwo are made out of

i nsrrument with a pear-shaped body

gur). The uds sound-board is d ivided

made of thin wooden srrips pasred

into three parrs: the upper and lower

rogether. It has fıve spun-silk and s i lver

parrs are made of juniper, the m iddle

strings, three of which are double

z ither," the ancesror of the kanım had
bronze srrings and an entirely wooden
sound-board . It was replaced by gut
srringed kanun (the forerunner of the
modern kanun) ar the end of the 1 7th
century. This kanun' s sound-board was
partly m ade of h ide, on which the
bridge stood. Both versions of the
i nstruments have 24 notes, each of
which are composed of three srrings.
Lacking in " mandals" (mobile metal
nuts, with which one can obtain all the
micro i ntervals), they are runed

part of spruce, and ! i ke contemporary

srringed. Afrer being popular among

lures rheir sound-board is exclusively
made our of wood . Following grear

Persians and Ottomans during the 1 5th

accordi ng ro the makams. Bezmiirii's

and l 6th centuries, the i nstrument was

populari ry in the l 6th century the ud

abandoned by the end of the 1 6th

meral-srringed kanun was produced by
Ü m i t Bolu in 1 997 , based on Fikret
Karakaya's sketches, prepared from the

(rogether with the kopuz) was

century. Bezmiidi's 1ehmd was produced

abandoned during the fırst half of the

by Saci t Gürel in 1 996, based on Fikret

models depicred in m i n i arures and

l 7 rh century, bur the n the ud

Karakaya's sketches prepared from

accordi ng ro various written sources.

reappeared in orchesrras during the

models depicted i n the l 5th and 1 6th

The group's other kanım is the creation

l 9rh century, in i rs modern shape.

century Persian and Orroman

of M uzaffer Oku m uş.

Bezmarii's ud was made by Sacit Gürel

miniatures and as deseribed by Evliya

in 1 996, based on Fikrer Karakaya's

Çelebi, a 1 6rh century rraveler.

sketches, prepared from models
current in Persian and Orroman

Kanun: "Mızraplı kithara" diye

miniarures of the l 5 rh and 1 6th

nitelenen çalgılardandır. Bronz telli ve
gögsü bütünüyle ahşap olan eski
kanun, 1 7. yüzyıl sonlarına kadar
kullanıldıktan sonra yerini, modern
kanunun atası olan bagırsak telli
kanuna bırakmıştır. Bu kanunun
gögsünün bir bölümü deridendir ve
eşik bu deri bölümüne basar. 24
takım telin takıldıgı her iki kanun da
mandalsızdır. Bu yüzden makama
göre akortlanır. Bezmara'nın bronz
telli kanunu, minyatürlerden ve çeşitli

centuries.

Kemançe: "Ayaklı kemane" olarak

nitelenen çalgılardandır. Yarı küre
biçiminde hindistancevizi kabugundan
gövdesi, silindirik uzun bir ahşap sapı
vardır. Üç teli de birer demet at
kılıdır. Erken Osmanlı müziginin tek
yaylı çalgısıydı. 1 8. yüzyılın sonuna
dogru dindışı müzikteki yerini
sinekemanına bırakınca rebab adıyla
sadece Mevlevi dergahlarında
kullanılır oldu. Günümüzde birkaç
müzisyen modernize edilmiş biçimini
kullanmaktadır. Bezmara'nın
kemônçesi Hızır Ağa'nın Tefhimü'l
Mokomôt'ındaki ( 1 8. yüzyıl) keman çe
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nedeniyle yavaş yavaş terkedildi ve
20. yüzyılın ortalarında da tamamen
unutuldu. Bezmara'nın santuru,
Walter Feldman'ın verdigi bilgilere
dayanarak Fikret Karakaya tarafından
1 997'de yapılmıştır.
Santur: The santur, a "hammered
dulcimer", which has strings half in
bronze and half i n steel streched in

modeline uygun olarak Fikret
Karakaya tarafından 1 997'de
yapılmıştır.

triplets on a trapezoidal board in an
angled pattern. It is played by seriking
the strings with small wooden mallets.
Contrary to the modern santur, each set

Kemançe: The kemançe, a "spike
fiddle," is played vertically and has a

of strings produces only one note,

hemispheric coconut sound-box, to

bridge can be played. Popular since the

which means that only one side of the

cercain note. Although it has been very
popular over the centuries, the mıskal
was abandoned during the first half of
the 1 8th century. The rrırskal of
Bezmadi was made by Fikret Karakaya
in 1 996, true to the two authentic
mıskal, on display in Topkapı Palace.

Ney: "Egik flüt" diye nitelenen
çalgılardandır. Altısı önde biri arkada
yedi deligi vardır. 1 6. yüzyıldan beri,
üflenen ucuna boynuzdan veya
fildişinden bir başpdre takılır. Dindışı
müzikte olsun, dergah müziginde
olsun hiçbir dönemde ragbetten
düşmemiştir. Degişik boyda neyler
özel adlarla anılır. Bunlar, aynı
zamanda Türk müziginde kullanılan
degişik akortların da adıdır.

which is attached a long cyli ndrical

1 7th century, it gradually lost i ts

neck. The sound-board is made of h ide,

i mporrance due to the kanun' s

and i ts three scrings are made out of

advantages, and then totally

horse hair. The kemançe is the only

disappeared towards the middle of the

instrument played with a bow in early

20th century. Its tuning , dimensions,

had a baJpare (simple mouthpiece) in

Ottoman music, and it was replaced by

and the position of i ts bridges have

horn or ivory in i ts design since the

the end of the 1 8th century by the

changed with time. Bezmarii's sarıtur

l 6th century. Ney has always been

sinekemanı (viola d'amore) i n secular

was made by Fikret Karakaya in 1 997 ,

popular both in religious and secular

Ney: The ney, an "end-blown flute", has

music. However it continued to be used

following Walter Feldman's

music. The re are many neys of various

in Mevlevi Music, in a renamed version

descriptions.

lengths, each one bearing a different

known as rebab. Today, some musicians

M ıskal: "Çok borulu flüt" diye
nitelenen çalgılardandır. Rumen
"nai''sine çok benzer. Pestten tize

name. These names are also the words

play a modernized rebab. The
Bezmara's kemançe was made by Fikret
Karakaya in 1 997, based on the model
current in the Tefhimü'l Makama!,
written by Hızır Ağa ( 1 8th century).

Santur: "Vurmalı kithara" olarak

nitelenen çalgılardandır.
Geometrideki i kizkenar yamuk
biçiminde ahşap bir kasanın üzerine
üçerli takımlar halinde gerilmiş bir
kısmı bronz, bir kısmı çelik olan
tellerine bir çift küçük, ahşap
tokmakla vurularak çalınır. Her takım,
modern santurdakinin tersine, tek bir
ses verir. Yani eşigin sadece bir tarafı
kullanılır. 1 7. yüzyılın başlarında
ragbet görmeye başlamıştır. Kantemir
zamanında çok gözdeydi. Zamanla
akordu, eşiklerinin düzeni ve
boyutları degişti. Daha sonra kanunun
daha avantajlı bir çalgı olması

dogru boyları kısalan ve çapları
daralan 22 kamış yan yana
yapıştınlarak yapılır. Her kamış belli
bir sese akortlanır. Çok sevilen bir
çalgı iken, 1 8. yüzyılın ilk yarısında
terkedilmiştir. Bezmara'nın mıska/ı,
Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki iki
mıskal model alınarak Fikret Karakaya
tarafından 1 996'da yapılmıştır.
Mıskal: The mıskal, a "panpipe," very
much resembles the Romanian nai, and
is composed of 22 reed pipes, whose
length and diameter increase from
high-pitched to low-pitched notes.
Each pipe is tuned according to a

used for the various modes in Turkish
musıc.

Nakkare: "Çift kase davul" olarak
nitelenen çalgılardandır. Agzı, deriyle
kapatılmış yarım küre biçiminde
bakırdan iki kase ile derilere vurmaya
yarayan iki bagetten (zahme) oluşur.
Kaselerden pest sesli olana (sagda)
kuvvetli zamanlar, yaklaşık bir dörtlü
tiz olan digerine ise zayıf zamanlar
vurulur. Dindışı müzikte oldugu kadar
dergah müziginde de her dönemde
ragbet görmüştür. 1 826'ya kadar
askeri müzikte de kullanılmıştır.
Günümüzde, Mevlevilerin verdigi
kudüm adını taşır. Bezmara'nın
nakkaresi Süha Sagbaş'ın eseridir.

Nakkare: The Nakkare, the "kettle
drums" are made of two hemispheric
copper drums and two percussion sticks
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called zahme. The drum on the right,
with a law sound, represents the strong
beats, while the other, tuned one fourth
above, is used for weak beats. Stili
popular in both mystic and secular
music, rıakka�e were al so used in
military music until l 826. Taday i t
assumes the name the Mevlevis gave i t ,
the kudiim. The Bezmara's Nakkare was
made by Süha Sağbaş.

Daire: "Zilli tef' olarak nitelenen
çalgılardandır. Ahşap kasnagındaki
oyuklara, yaklaşık 1 O cm çapında
bronz diskler (zil) takılır. Genellikle
beş çift zil bulunur. Kasnagının çapı 40
cm kadardır. Eski Iran ve erken
Osmanlı müziklerinin başlıca vurmalı
çalgısıydı. 1 9. yüzyılda yerini daha
küçük çaplı tefe bıraktı. Son yıllarda
yeniden ragbet görmeye başladı.
Bezmara'nın dairesi Süha Sagbaş'ın
eseridir.
Daire: The

dai�e, a " frame-drum with

smail cymbals", has fıve pairs of smail
bronze cymbals, araund 10 cm i n
diameter, which are fıxed into slots i n a
frame which can reach 40 cm in
diameter. The daire was the most
popular percussion instrument in

Persian and Ottoman music and has
been re-popularized again in last
twenty years. The Bezmad's daire was
made by Süha Sağbaş.
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