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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
30. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 
gerçekleştirilmesinde büyük destek sa�layan 
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu, 
Kültür Bakanlı�ı ve Turizm Bakanlı�ı'na 
teşekkür eder. 
The istanbul Foundation for Culrure and Ares 
would like co thank the 
Promotion Fund of the Turkish Prime Miniscry, 
the Ministry of Culrure and the Ministry ofTourism 
whose generous concribucions have made che 
30ch Incernarional İstanbul Music Festival possible. 

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali, 
Avrupa Festivaller Birli�i üyesidir. 

The lncernacional İstanbul Music Festival is a 
member of che European Festivals Associarion. 
www.euro-festival.net 

Programda de�işiklik hakkı saklıdır. 
The 30rh lncernarional istanbul Music Festival rerains 
the righr co make alrerarions to the programme. 

30th INTERNATIONAL 
iSTANBUL 
MUSIC FESTIVAL 





iSTANBUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI 

İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 

30. Y1l Bir avuç girişimciydiler. Yüzlerce yıl 
yeryüzünün en özgün kültürlerini yaratmış 
bulunan Istanbul'un çagdaş yaşamda bir dünya 
kültür başkenti olabilecegine inanmışlardı. Dr. 
Nejat Eczacıbaşı ve arkadaşları, bu inançla, otuz 
yıl önce, Cumhuriyet'in kuruluşunun ellinci 
yılında Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nı kurdular 
ve 1973'de Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'ni 
başlattılar. Birkaç yıl sonra Film Festivali, daha 
sonra da Tiyatro, Caz Festivalleri ve Bienal 
gerçekleştirildi. Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
böylece, dünyada beş sanat festivali düzenleyen 
tek kuruluş oldu. Giderek festivaliere katılan 
ülkelerin sayısı yılda eliiyi aşmış, sanatçı sayısı ise 
iki bini bulmuştu. Bir yandan da Aya Irini, 
Yedikule Surları, Yerebatan Sarayı, Beylerbeyi 
Sarayı, Galata Mevlevihanesi, Aynalıkavak Kasrı 
gibi, Istanbul'un degerli tarihsel yapıları kültür ve 
sanata kazandırılıyordu. Kurucular bir şeye daha 
inanıyorlardı: Özlenen yaratıcılık, özgürlük ve 
demokrasi ortamı ancak sivil toplum 
kuruluşlarının çogalması ve gelişmesiyle 
gerçekleşebilir. Özel kuruluşlar, girişimciler, sivil 
toplum örgütlerini desteklemelidirler. Özel 
kuruluşlar başta olmak üzere, Kültür Bakanlıgı, 
Dışişleri Bakanlıgı, Turizm Bakanlıgı, Istanbul 
Belediyeleri'nin ve medyamızın büyük destegi 
olmasaydı Vakıf hiçbir zaman bu denli ilgi 
çekmez, bugün vardıgı düzeye gelemezdi. Istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı destekleriniz için size 
minnettardır. 

Şakir Eczacıbaşı 
Yönetim Kurulu Başkanı 

30th year lt began with a handful of men of 

enterprise and initiative. They were convinced that 

İstanbul, as the capital city of three empires that produced 

brilliant cultures over the centuries, could function as a 

modern cultural capital. This belief inspired Dr. Nejat 

Eczacıbaşı and a few friends to establish the İstanbul 

Foundation for Culture and Arrs thirry years ago and 

initiated the International İstanbul Music Festival in 

1973, the 50th anniversary of the Turkish Republic. A few 

years later, the Film Festival starred and then the Theatre 

and Jazz Festivals and the Biennial. The İstanbul 

Foundation for Culrure and Arts thus became the only 

institution in the world responsible for the organisation of 

five different festivals, in which as many as two thousand 

performers from more than fifty countries now participate 

annually. These festivals, by urilizing hisroric buildings 

such as Hagia Eirene, Castle of the Seven Towers, Basilica 

Ci stern, Beylerbey i Palace, Galata Lodge of the Whirling 

Dervishes, and Aynalıkavak Pavilion for performance 

venues have revitalized many of İstanbul' s time-honoured 

monuments in the service of art and music. The founders 

believed that a truly free, creative and democratic 

environment can be created only through the growth and 

development of civil institurions supporred by enlightened 

individuals of enterprise and vision and by the private and 

public secror. W ithout the supporr of the private sector, 

the Ministries of Culture, Foreign Affairs and Tourism, the 

Municipalities of İstanbul and the Turkish media, the 

Foundation could not have achieved the success it has. W e 

are grateful for the supporr they have provided to the 

İstanbul Foundation for Culture and Arts. 

Şakir Eczacıbaşı 

Chairman 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 30. Uluslararası Istanbul Müzik 
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Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları 
Leyla Gencer, Devlet Sanatçısı 
Lojistik Dagıtım 
Lufthansa (Işın Ipin) 
Mahmut Kahraman ve Ekibi 
The Marmara Hotels & Residences 

(Cem Gündeş - Feza Solaklar - Neslihan Özyiğit) 
Mas Matbaacılık A.Ş. (Lokman Şahin - Cenap Kangöz) 
Mehmet Demirel 
Mehmet Sayan ve Ekibi 
Mercure Oteli (Beyza Bediz) 
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürlügü 
Mihrihan Sandal 
Mi me ray (Erol Ağakay - Ebru Çokcoşkun Ağakay) 
Muhtecim Tuncer ve Ekibi 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı 
Nilgün Genç 
Nimet Berkok 
nnaCo (Ali Kazma - Tolga Yüceil) 
Nurettin Yardımcı 
Ofset Yapımevi (Derya Beşikçi- Sermet To/an - Tamol Küçükerol) 
Osman Demir (Istanbul Valiliği, Vali Yardımcısı) 
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) 
Sayan Tur (Vedat Sayan) 
Semih Akyüz 
Serdar Elektrik 
Sinefekt (Cihan Baydur - Kerem Kurdoğlu) 
Şenol Demiröz (Istanbul B�. Be/. Kültür Işleri Daire Başkanlığı) 
TAV (Gürbüz Akdemir -Ferit Ocak/ı - Serap Övül) 
Tayfa (Dori Kiss - Güngör Türkömer-Eren Taşan) 
Tipograf (Osman Tülü) 
Tool (Müge Uluğ - Altuğ Çırakoğlu) 
Tursan Turizm Ltd. Şti. (Ahmet Güngör) 
Turek-Turizm, Taşımacılık, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(Aydın Opçin - Sema Çubukçu) 
Türk Hava Yolları, Tanıtım ve Halkla I lişkiler Başkanlıgı 

(Faik Akın - Yurdagül A/tınöz) 
Türk Hava Yolları, Harbiye Satış Müdürlügü 

(Serdar Gür - Öz/em Gürses) 
Türk Hava Yolları, Taksim Satış Müdürlügü 

lja/e Durdağ - Dilek Koç - Aynur Ersoy - Ayşegül Özen Özkanoğlu) 
Türk Musikisi Vakfı (Osman Simav) 
United States Information Service, I stanbul 
W all Şehir Dizayn (Şenol Yüksel - Besnur Koran - Berna Karahan) 
Yekta Kara 
Yurdaer Altıntaş 
Yurdagül Emanetoglu 



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

gerçekleştirilmesinde büyük destek sa�layan 
Kurumsal Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arrs 
would like to thank the 

Corporate Sponsors whose 
generous conrributions have made the 

30th International İstanbul Music Festival possible. 

KOÇBANK 

� 
------- T H E -------

MARMARA 

@ 
RENAULT 



IIIEczac1bas1 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 

30. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 
gerçekleşmesinde büyük destek saglayan 

Festival Sponsoru'na 
teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs 
would !ike ro thank the 

Festival Sponsor whose generous 
conrribution has made the 

30th International İstanbul Music Festival possible. 



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

gerçekleşmesine katkılarıyla 
büyük destek saglayan aşagıdaki 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 

30th International İstanbul Music Festival. 

• TÜRKiYE$ BANKASI 

Mercedes-Benz Türk 

l!!P 
MILLi PiYArtGO 



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

gerçekleşmesinde destek sa�layan 
Gösteri Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike to thank the 

Performance Spansors for the contribution 
they have made to the 

30th International İstanbul Music Festival. 

ABN·AMRO Bank --fr-AKlONOBEL .. -
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TÜRKIYE$BANKASI 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
30. Yıl Konseri'nin 

gerçekleşmesinde destek sağlayan 
aşağıdaki kurumlara 

teşekkür eder. 

İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike to thank the 

following institutions 
for the contribution they have made 

to the 30th Anniversary Concert. 
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YAPI ....... KREDI �yapı SIGORTA merkezi 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2002 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 
Basın Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would !ike ro thank its 

Press Sponsors for providing 
complimenrary announcemenrs of 

the 2002 İstanbul Festivals. 

Cumhuriye( 

�Milliyet 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2002 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 

Dergi Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike to thank its 

Magazine Spansors for providing 
complimentary announcements of 

the 2002 İstanbul Festivals. 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2002 yı l ı  etkin l i klerin i n  duyurularını 

ücretsiz yayın layarak 
Istanbul Festival leri 'ne destek olan 

Televizyon Sponsorları 'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arrs 
would like ro rhank its 

Television Spansors for providing 
complimenrary announcemenrs of 

rhe 2002 İstanbul Festivals . 

• k. 
CNBC-e 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2002 yılı etk in l iklerin in duyurularını ücretsiz 

yayı nlayarak Istanbul Festival leri 'ne destek olan 
radyo kuruluş larına ve 

Dij ital Platform Spansoru'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would !ike to thank the following radio stations and 

Dipral Platform Spansor providing 
complimentary announcements of the 

2002 İstanbul Festivals. 

AÇIK RADYO 

NTV RADYO 

RADIO MYDONOSE 

RADIO OXI-GEN FM 95.9 

RADYO FOREKS 

� 
DIGITUAK 

t/ 



istanbul Festivalleri 
i nternet'te 

internet http://www.istfest.org 

E-mail: film.fest@istfest-tr.org 
theatre.fest@istfest-tr.org 
music.fest@istfest-tr.org 
jazz. fest@istfest-tr .org 
ist.biennial@istfest-tr.org 
press.pr@istfest-tr .org 
sponsor@istfest-tr .org 





��isyenin stüdyosu ... 
The mtf;Siei-an's studio ... 

Yıllardır İstanbul The Marmara Hotels, 

Festivalleri'nin kurumsal the Corporate Sponsor of 

sponsorluğunu yapan the Istanbul Festivals for 

The Marmara Hotels, many years, is proud to 

bu yıl da 30. Uluslararası support again this year 

İstanbul Müzik Festivali'ni the 30th International 

desteklemekten gurur duyuyor. Istanbul Music Festival. 

� 
---- THE----

MARMARA 
Turkish Hospitality ... European Style ... 



RENAULT OTOMOBiLLER YARATIR 

Yeniden tartışma konusu 
yapmadığımız tek şey. 

(En azından şimdilik.) 

yaratıcı müzik in-.. . , ....... ,_. 

saygıyla ... 



Barış içinde bir dünya için 'sanat'a sahip çıkmalıyız. 

Sektörümüzün dünya lideri olarak bu sorumlulugu onurla 

üstleniyoruz. Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurumsal 

sponsoru olarak 8 yıldır binlerce müzikseveri Istanbul ile 

buluşturmanın gururunu sizlerle paylaşıyoruz. 

,. ... ��--..,� 
WlJ/ItOioWDE EXPRES:r• 

Sözünüz = Sözümüz 
Tel: 444 00 40 www.dhl.com.tr 
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O lke için mücadele 
� soıun bir dunya 
ı'da. ABD tutUP da 
lı tıo)"'kelçi olarak 
1 ortalık k.a�yor ... 
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Devrime ve baAımsızlıAa inanan, bu y 

''Tam BaAımsız Türkiye için Mustafa 

"Anayasana Sahip Çık11 mitingi dOze 

yol kalıyor, silahlı mücadeleye yönel 

Ordusu ve Türkiye Halk Kurtuluş Par 

Sonunda 12 M6t · fP' / ;/1 fa gerçekleştirilen a 

· 
nr • ı · • 

'f � ' y.r. i.h"� 
t�. giderk{.;f. . /.. Yr 
�. gOrlokte h k 

ne ıçın öldukl'(r 
ay ırıyor· y · aşasın tan 



WolfgangAmadeus Mozart 

Hayatta bazı kavramlar, her zaman belli isimlerle anılırlar ... 

Türkiye'de gazete dendiğinde akla gelen ilk isim gibi ... 
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Sabah. istanbul Müzik Festivali medya sponsoru 

www.sabah.com.tr Türkiye'nin en iyi gazetesi 
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CNBC-e 
www.cnbce.com 
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Hemen arayın! 
0212 473 73 73 
www.digiturk.gen.tr 



30. Uluslararası İsranbul 
Müzik Festivali' ni destekleyen 

Türk Hava Yolları, Türkiye ve 
dünya arasında sanat köprüleri 

kurmaya devam ediyor. 

TÜRK HAVA YOLLARI @ 
www.thy.com 





Nişantaşl 
Ö16 FOTOCRAF iLE ILGiLI HERŞEY ... 

FotQğrafln 
yeniodak 
noktasi 
PHOTOXI 

Dijital foto(lrafçılık hızla yaygınlaşırken 
teknolojinin vaat etti(li tüm foto(lraf 
hizmetlerini artık tek bir merkezden 
sa(llayabilirsiniz. 

Her tür dijital foto(lraf makinesini 
deneyebilir, farklı kayıt ortamlarından 
istedi(liniz boyutta baskı alabilir, tüm 
dijital çözümlerin yanı sıra geleneksel 
foto(lraf hizmetlerinden 
yararlanabilirsiniz. 

Fot<>Oraf ile ilgili her şey 
PHOTOXI'de ... 

+ Dijital foto�raf makineleri, bellek kartlan ve 
aksesuvarları 

+ 35 mm fot�raf makineleri ve filmleri- APS 
foto�raf makineleri ve filmleri 

+ Negatif, dia ve siyah-beyaz film satışı 

+ DVD kayıt 

+ Şirketler için dijital sistem çözümleri 

+ Fotografik danışmanlık 

+ Bellek kartları, CD, ZIP ve disketten baskı 

+ Negatif ve pozitiften büyük boy baskı 

+ Yüksek çözünürlükle tarama ve CD'ye kayıt 

+ Görüntü üzerinde d�işiklik imkanı 

+ Her türlü özel gün, ürün, moda, sanayi, iç ve 
dış mekan çekimi ... 

PHorQxı 
URBAN VISION OF ISTANBUL 



Markanızı daha etkil i  tanıtmanın, sesinizi  daha 

güçlü duyurmanın ve hedeflediğiniz başarıyı 

yakalamanın binlerce noktası var. 

Klasik, ış ık l ı  ve süper bil lboardları, megaboardları ,  

ku le ve s i l ind ir  panoları ,  raket, kaset ve 

backlightlarıyla kendi  alan ında bir çığır açan 

Birlik Medya, Türkiye'nin en büyük açıkhava 

reklam kuruluşu .  Tanıt ım çal ı şmalarında her türlü 

özel projeye göre verdiği danışmanlık hizmetinden ürün ve 

yer seçiminde gösterdiği titizl iğe, günün 24 saati sunduğu 

bakım h izmeti ve yüksek servis kalitesinden en son 

teknolojik yen i l i kler in iz lenmesine kadar her konuda, 

sektöründe güven in  s imgesi olan Birlik Medya, 

açıkhavan ın  gücünü gözler önüne 

sermeye devam ed iyor. 

1rı J�JB�lW 
reklamcılık tic. ve san. ltd. şti. 

Gazeteciler Sitesi Matbuat Sk. No:2 
80496 Esentepe/istanbul 
Tel: (+90)(212) 216 30 30 pbx Faks: (+90) (212) 347 37 96 
http://www.birlikmedya.com 



Dünyanın en başarılı 
müzisyenleri bizden çıkar! 

istanbul, 8 Haziran- 1 Temmuz 2002 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından 
müzisyenleri ağırlıyor. Konuklarımız istanbul'a vardıklarında, önce iSTerminal'in 
konforu ve güvenli ortamıyla karşılaşacak, evlerine dönerken yine iSTerminal'den yola 
çıkacaklar. Tıpkı, 5 kıtadan 301 noktaya yola çıkan yüzbinlerce yolcunun yaptığı gibi. 

www.ataturkairport.com aiiii 
ATATÜRK HAVALiMANI- ISTANBUL 
DIŞ HA TLAR TEAM INALl 
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[ Taşımacılığın Zamanda Buluştuğu Yer ] 
Lojistik Dağıtım istanbul içinde ve Türkiye genelinde kargo-dağıtım hizmeti 
vermek üzere 1994 yılında kurulmuştur. 
Kuruluşun'dan bugüne kadar geçen süre içinde ülkemizin seçkin firmalarına 
en kaliteli hizmeti vermeyi ilke edinmiştir. 

Süratli dağıtımımız zamandan para kazanmanızı sağlar. 
Güvenli dağıtımımız ile gönderileriniz doğru zamanda doğru yere ulaşır. 
Uzman ve deneyimli kadromuz her zaman sorularınıza cevap vermek üzere 
görevdedir. 
Sürat, güven ve uzmanlığın birleştiği yerde LOJiSTiK OACITIM'ın kaliteli 
hizmeti vardır. 
Genel Müdürlük: Zincirlidere Cad. No : 6 Meddiyeköy - istanbul 

Tel: (0212) 275 15 30 (Pbx) 
www.logistics-cargo.com www.logistics.com 
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tftlrlcrM ıs-e 
s�deu �Jı 
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Kazancı Yokuşu 64/4 
Cihangir 80060 Istanbul 

� (0212) 249 Ol Ol pbx 
(0212) 249 84 78 

tipograf@tipograf.com 

jorEPH f-/AYDN 

www.tipograf.com 



"" 
TENSAHARAlER 

� 
İNSANLARI KİBARCA YÖNLENDiRME SİSTEMLERİ 

teknoposter 

Görsel tanı tım 
malzemelerinizi şık ve 
modern görünüşlü 
"teknoposter" ile 
sergiliyerek, alçak 
veya yüksek seviyede 
estetik görünüm 
verebilirsiniz. 

PAZARLAMA TiCARET ve YATIRIM A.Ş. 

Tomurcuk Sk. Murat iş Han ı A Blok Kat:12 8031 O Mecidiyeköy -istanbul 
Tel.: (0212) 217 84 1 o /Pbx. Fax: (0212) 217 84 15 

Gsm: (0532) 736 20 49- (0542) 427 50 54 
irtibat Tel.: (0212) 613 19 00 - (0212) 619 19 01 

www.teknopaz.com.tr 
E-mail:info@teknopaz.com.tr 
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Müzik ve Caz festivallerinde rezervasyon önceliği ve biletlerde %20 indirim • Kredi kartına 3 taksit 

ID Buluşma noktalarında özel indirimler • Tüm ayrıcalıklardan 2 kişi yararlanma imkanı 

Daha da yakından tanımak ve katılmak için: ID Iletitim 10 21&1 55& 98 5& www.istanbulılostlari.org 



EN SlKI DOSTLAR 
istanbul Kültür ve Dostları'na katılarak festivaliere büyük destek verdiniz. 
Teşekkür ederiz. Siyah Lale Üyeleri; Ali Güreli, Asım Kocabıyık, Aydın 
Gürpı�ar, Ayşe Zeynep Kocabıyık, Barbaros Çağa, Beyhan Eczacıbaşı, 
Birol Ongör, Canan Pak Tümay, Cem Apa, Cem Boyner, Cengiz Anık, 
Çağlayan Tuğal, Doğan Tekeli, Dr. Till Becker, Erkut Yücaoğlu, Ethell Lyall 
Lunsford, Faruk Eczacıbaşı, Ferit Şahenk, Füsun Eczacıbaşı, Gaye Bumin, 
Güler Sabancı, Hakan Demircioğlu, Harnit Beliğ Belli, Handan Bozbağ, 
Hüseyin 1\ı.zıltay, Jak Kamhi, Kadri Yurdatap, Levent Çetinor, Mauro Sosi, 
Mehmet Omer Koç, Mehmet Ragıp Devres, Murat Barlas, Murat 
Eczacıbaşı, Mustafa M. Alaca, Münewer Gürsel, Müşerref Cimcoz, Nejat 
Ekrem Basmacı, Oğuz Gürsel, Orhan Vaizoğlu, Osman Yücesan, Polat 
Bengiserp, Renan Eroğlu, Saim Saatçi, Serdar Erener, Sevgi Gönül, Sevil 
Sabancı, Sinan Eczacıbaşı, SüleYrl!.an Sözen, Tahir Uysal, TC?,yfun Poyraz, 
Tezcan Yaramancı, Tülin Dünq�r. Umit T. Aker, Yavuz Akın Ongör, Zehra 
Nurhan Kocabıyık, Beyaz Lile Uyeleri; Adalet Ağaoğlu, Ahmet Cengiz Alp 
Pekin, Ahmet Suat Etaner, Ahmet Zeki Börekçi, Alp Orçun, Amber 
Gökdeniz Resne, Aslı Başgöz, Aslı Ekşioğlu, Aydın Uğur, Aysın Alisbah 
Oktem, Ayşe Bilginsoy, Ayşe Kerimoğlu, Ayşe Kökçü, Badrik Büker, Belkıs 
Seval, Belkis Halfon, Canan Bengiserp, Canan Bozbağ, David Beskinazi, 
Demet irez, Deniz Güzelöz, Ebru Özdemir, Elvan Gökşahin, Eren Tunga, 
F. Nevhilal Cankurtaran, Genco Yücel, Güher Bibin, Güher Pekinel, Harun 
Kuzgu�. Hulusi Şahin, Hüsafllettın Onanç, Hü�am Süleymangil, Hüsamettin 
Ziler, llkay Dagan Erdem, llker Soğukpınar, Inci Demirkol, Kaya Turgut, 
Kerem Bikmen, Lerzan Boyner, Levent Akson, Leyla Aktay, Leyla Navaro, 
Mehmet Birced, Mehmet Sami, Mete Sönmez, Metin Kap, Meyzi Barin, 
Moiz Zilberman, Murat Çarak, Mustafa Terzioğlu, Mutlu Çebi, Nancy 
Carol Atakan, Nilüfer Zallak, Nimet Yeğin, Nural Turhan, Nur�n Abdullah, 
Qsman Rüştü Tokat, Oya Pakyürek, Ozan Korman Tarman, O. Selçuk 
Ozdil, Raffi Portakal, Rayzan Başeğmez, Rıza Oğuz Bozkurt, Sami Akbeniz, 
Sami Murad Olcay, Selman Bilal, Semra Turgut, Sepren Tansel Ataseven, 
Serap Alpay, Seyhan Ayel Girit, Sezen Germen, Sezgin Bayraktar, Sıdıka 
Okar, Sibel Yücesan, Süher Pekinel, Şelale Germirli, Ş�rif Para, Şeyda 
A,ysun Oğuz, Tahsin Firuz Soyuer, Tanju Simer, Tayfun lndirkaş, Temiz 
Ustün, Türker Karamızrak, Yeşim Güvemli Doğan, Yıldırım Sağlıkova, 

ISTANBUL 
KOLTUR 
VE SANAT 
DOSTLARI 

iD 



sinemada büyür 
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Eczacıbaşı 
Sanal Müzesi 
www.sanalmuze.org 





ORKESTRALAR - ODA MÜZiGi - RESiTALLER 

ORCHESTRAS - CHAMBER MU SIC - RECIT ALS 
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ORKESTRALAR - ODA MÜZiGi- R E S iTAL L E R  O R CHESTR A S- C I IAJ\IBER Ml'SJC- RECI TALS 

"30. YIL KONSERi" 
iSTAN BUL DEVLET SENFONi ORKESTRASI 

"30th ANNIVERSARY CONCERT" 
İSTANBUL STATE SYMPHONY ORCHESTRA 

!·�:3-E·!�I:J r...:.� � §ıl!.§ı!KIIl{@ • HOLDING A ••• AKSA ANADOLU MATAT 
bp 

ANADOLU 80YNBB HOLDING o �DlŞBANK SiGORTA 

ENKA - • ® IN$MTVI!SAHAYIA.$. 
LSTM8ULSANAY100ASI Mercedes-Benz Türk 

Mllanggz rAl • t-'> NOVARTl S 

� • 41·1-1111-.. • 
PetrolOfisi PORTFÖYYÖNETIMI 

ll TÜRKIYE$BANKASı � YAP1"'4'r.KREDi TEKFEN HOLDiNG A.Ş. 
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RENGIM GÖKMEN 

• lzmir Devlet Senfoni Orkestrası 
Birinci Şefi ve Sanat Sorumlusu olan 
Rengim Gökmen, Türkiye'deki yoğun 
çalışmalarının yanı s ıra, yurtdışında 
yönettiği konseriere de aralıksız 
devam etmektedir. Ankara Devlet 
Konservatuvarı'nda piyano ve 
kompozisyon çalışmalarını 
tamamladıktan sonra, orkestra şefliği 
öğrenimini ltalya'da sürdüren 
Gökmen, Roma Santa Cecilia 
Konservatuvarı, Siena Accademia 
Chigana ve Santa Cecilia Yüksek 
Müzik Akademisi şeflik 
bölümlerinden F. Ferrara'nın 
öğrencisi olarak birineilikle mezun 
oldu. 1 980 yıl ında katıldığı Gino 
Marinuzzi San Remo Uluslararası 
Şeflik Yarışması'nı kazandıktan sonra 
Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde 
konserler yönetti. 1 983-88 yıl ları 
arasında Ankara Devlet Opera ve 
Balesi Genel Müzik Direktörü ve 
1 992-95 yılları arasında ise Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürü 
olarak görev yaptı. 1 988'de ltalya 
hükümeti tarafından Cavalleria nişanı 
i le onudandırılan sanatçı, 1 99 1 'de 
TÜT AV tarafından Türkiye'nin yurt 
dışındaki tanıtımına katkıları sebebiyle 
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AYLA ERDURAN, keman violin - AYŞEGÜL SARlCA, piyano piano 1 997'de ise TOBAV tarafından En 
-------------------------------1 Başarılı Opera Şefi seçilen Gökmen, 

BÜLENT EV CIL, flüt flute - EFE BAL TACIGIL, viyolonsel eel lo 

FERHAN-FERZAN ÖNDER, iki piyano piano dua 

GÜLSIN ONAY, piyano piano - HÜSEYIN SERMET, piyano piano 

MUHIDDIN D. DEMIRIZ, piyano piano - SUNA KAN, keman violin 

ŞEFI KA KUTLUER, flüt flure- YELDA KODALLI, soprano 
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Dimitri Şostakovif 1 Dmitri Shostakovich ( 1 906- 1 97 5 )  
Festival Uvertürü, Op.96 Festival Overrure Op.96 

Ernest Chausson ( 1 85 5 - 1 899) 
Piyano, Keman ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Re Majör Op.2 1 

Concerro for Piano, Violin and Srrings in D Major, Op.2 1 

• Dieide • Sicilienne • Grat'e • Fina/e (Tres anime) 

Solistler Soloisrs: Ayla Erduran, keman viol in - Ayşegül Sarıca, piyano piano 

Giulio Briccialdi ( 18 18- 188 1 )  
Venedik Karnavalı, Op. l 07 Carnival o f  V e n  ice, Op. l 07 

Solist Soloisr: Bülent Evcil, flüt flure 

G iacomo Puccini ( 1858-1 924) 
Gianni Schicchi Operasından ··o mio babbino caro" from Gianni Schicchi Opera 

Solist Soloisr: Yelda Kodallı, soprano 
Johann Straım (Oğul/Son 1825 - 1899) 

likbahar Sesleri, Op.4 1 O Frühl ingssrimmen, Op.4 1 O 
Solist Soloisr: Yelda Kodallı, soprano 

Antonio Vivaldi ( 1678- 1 74 1 )  
Mevsimler'den Bölümler Excerprs from The Four Seasons 

Konçerto No. I ,  Mi Majör (I lkbahar) Concerro No. ı i n  E Major (Spri ng): 

/. Allegro: 2. Largo 

Konçerto No.4, Fa Minör (Kış) Concerro No.4 in F Minor (Winrer): 

/. A llegra non mo/to: 2. Ltırgo 

Konçerto No.2, Sol Minör (Yaz) Concerro No.2 in G Minor (Summer): 3. Presto 

Solistler Soloisrs: Ferhan-Ferzan Önder, piyano piano 

Ara lnrermission 

Wolfgang Amadem Mozart ( 1 7  56- 1 791 )  
I ki Piyano için Konçerto No. ! O ,  Mi bemol Majör 

Concerro No. ! O for rwo Pianos in E flar Major (KV365 ) 

• A !legro • A ndan/e • l?onclea/1. A llegra 

Solistler Soloisrs: Gülsin Onay - Hüseyin Sermet, piyano piano 

Franfois Borne ( 1 862- 1 929) 
Carmen üzerine Parlak Fantezi Fanraisie Bril lanre sur Carmen 

Solist Soloisr: Şefika Kutluer, flüt flure 

Ludıvig van Beethoven ( 1 7 70- 1827) 
Keman, Piyano ve Viyolonsel i ç in  Konçerto, Do Majör Op.S6 (Üçlü Konçerto) 

Concerro for Viol in ,  Piano and Cello in C Major, Op. 56  (Triple Concerro) 

• A llegra • Ltırgo • Rondo alla Polacca 

Solistler Soloisrs: Efe Baltacıgil, viyolonsel eel lo - M uhiddin D.  Demiriz, piyano piano 

Suna Kan, keman viol in 

8.6.2002 Aya Irini Müzesi, 1 9:00 Hagia E i rene Museum, 7 :00pm 

1 999'da Cumhurbaşkanlığı Yüksek 
Kültür ve Sanat N işanı ile 
onurlandırıldı. 

• The Chief Conductor and the Art 
Director of the İzmir State Symphony 
Orchesrra, Rengim Gökmen conrinues 
his international concerts as well as his 
extensive work within Turkey. Afrer 
completing his studies on piano and 
composirion at the Ankara Srate 
Conservatoire, he cook conducring 
lessons at the Santa Cecilia Conservatoire 
in Rome, Academia Chigana in Siena 
and Santa Cecilia Music Academy and 
graduared wirh disrinction as a srudent 
of F. Ferrara. He won the Gino 
Marinuzzi San Remo International 
Conducring Competition in 1980 and 
began his conducring activities in various 
capital ciries of Europe. He worked as 
the General Music Director at the 
Ankara State Opera and Baller between 
1983- 1988 and the Director of the State 
Opera and Baller between 1 992- 1 995.  
He was conferred wirh the title 
Cavalleria by the Iralian government in 
1 988 and was awarded by TÜT AV in 
1 99 1  for his contriburions to the 
representation of Turkey abroad. He was 
elecred Best Conductor of the Year in 
1 995 by the Ministry ofCulture, and the 
Most Successful Opera Conductor by 
TOBAV in 1 99 1 .  

AYLA ERDURAN 

• Paris Konservatuvarı'nda Rene 
Benedetti, New York'da Ivan 
Galamian, Zino Francescatti ve 
Moskova'da David Oystrah i le keman 
eğitimi gören Ayla Erduran, 1 957'de 
Uluslararası Wieniawski Yarışması'nı 
kazandı. ABD, Kanada, Güney 



Amerika ve Avrupa'da konser ve 
resitaller verdi. 1 97 1 'de Devlet 
Sanatçısı olan Ayla Erduran ayrıca 
Harriet Cohen, Polonya Hükümeti 
Şeref Madalyası ve Beethoven 
Madalyası sahibidir. 

• Ayla Erduran srudied viol i n  wirh 
Rene Benedeui ar the Paris 
Conservaroire and wirh Ivan Galamian 
and Zina Francescarri in New York, 
and larer in Moscow under David 
Oisrrakh. She won the Wieniawski 
Comperirion in 1 9 7 5 .  She has given 
orchesrral concerts and recirals in rhe 
USA, Canada, South America and 
Europe. In 1 97 1  she received the r irle 
S ra re Artise of Turkey and her or her 
awards include rhe Harrier Cohen 
Meda!, che High Merir Meda! of the 
Polish Governmenr and the Beethoven 
Meda! of the German Government. 

AYŞEGÜL SARlCA 

• Ayşegül Sarıca piyano eğitimine 
Istanbul Konservatuvarı'nda başladı. 
Daha sonra Paris Ulusal 
Konservatuvarı'na girerek Lucette 
Descaves (piyano) ve Pierre 
Pasquier'nin öğrencisi oldu; 1 953'de 
Birinci l ik Ödülü'yle mezun oldu. 
Çalışmalarını daha sonra Marguerite 
Long ile sürdürdü ve 1 959'da 
Marguerite Long-Jacques Thibaud 
Yarışması'nda Paris Kenti Ödülü'nü 
aldı. Bugüne kadar Avrupa, Uzak 
Doğu ve Avustralya'da, Dervaux, 
Ancerl, Fourestier, Wal lberg, 
Fistoulari gibi ünlü şeflerle konserler 
ve resitaller verdi. Navarra, Ferras, 
Schiff gibi vi rtüozlarla çalıştı. 1 968'den 
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beri Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası solisti olan Sarıca, 1 97 1 'de 
Devlet Sanatçısı ünvanını aldı . 

• Ayşegül Sarıca srarred studying rhe 
piano at the İstanbul Conservaroire. 
Later she conrinued her srudies u nder 
Lucerre Descaves (piano) and Pierre 
Pasquier (chamber music) ar rhe 
Conservaroire National de Paris, 
graduating in 1 95 3  with a Firsr Prize. 
She conrinued her studies in Paris wirh 
Marguerite Long and was awarded Prix 
de la V i lle de Paris ar the Marguerire 
Long-Jacques Thibaud Comperition in 
1 959.  She has performed wirh 
prescigious conductors such as Dervaux, 
Ancerl, Fourescier, Wallberg and 
Fisroulari . She has alsa appeared in 
recirals and played wirh v irtuosi 
i ncluding Navarra, Ferras and Schiff. 
Ayşegül Sarıca has been the residene 
solaise of the Presidential Symphony 
ürehescra s i  nce 1 968. In 1 97 1  she 
received the rirle Srare Artise of Turkey. 

BÜLENT EVCIL  

• Bülent Evcil, MSÜ Devlet 
Konservatuvarı'nda Prof. Mükerrem 
Berk ile başladığı flüt eğitimini Brüksel 
Kraliyet Konservatuvarı'nda Marc 
Grauwels ve Heidelberg-Mannheim 
Müzik Yüksek Okulu'nda Jean-Michel 
Tanguy ile sürdürdü. Wolfgang 
Hoffmann Nefesli Çalgılar 
Yarışması'nda ve James Galway'in 
1 992'de Dublin'de düzenlediği flüt 
semineri kapsamında düzenlenen En Iyi 
Yorumcu Yarışması'nda ödüller aldı. 
Galway tarafından nesiinin en iyi 
flütçülerinden biri olarak tanımlanan 
Evcil, bugüne kadar Avrupa ve ABD'de 
birçok konser verdi ve festivaliere 
katıldı. Halen Istanbul Devlet Opera ve 
Balesi ve Istanbul Borusan Filarmoni 
Orkestrası'nın flüt grup şefliğin i 
yürüten sanatçı, Camerata Leonis Oda 
Orkestrası ile bir CD kaydetti. 

• Bülent Evcil s tarred ro study fluce 
with Prof. Mükerrem Berk at the State 
Conservatoire of Mimar Sinan University 
and conrinued his studies with Marc 
Grauwels ar rhe Royal Brussels 
Conservaroire and wir h Jean-Michel 
Tanguy at the Heidelberg-Mannheim 
Music Academy. He won prizes in 

various competitions among which was 
the Wolfgang Hoffmann Wind 
lnsrrumenrs Comperir ion, as well as the 
Best Performer Comperirion of 1 992 ar 
rhe flure seminar arranged by James 
Galway in Dublin, who inrroduced him 
as one of the best flurisrs of his 
generarion. Since rhen, he has appeared 
in many concerts and fesrivals in the 
USA and Europe. He is currenrly che 
sola flll[isr of che Istanbul Srare Opera 
and Baller ürehescra and of the Istanbul 
Borusan Philharmonic Orchesrra. 

EFE BALTACIGIL  

• Efe Baltacıgil lstanbul'da doğdu. S 
yaşında, Giray Rosenfos'un öğrencisi 
olarak kemanla başladığı müzik 
eğitimini, MSÜ Devlet 
Konservatuvarı'nın viyolonsel 
bölümünde lhsan Kartal ve 
Prof.Nusret Kayar'la sürdürdü. Beaux
Arts Trio'dan Peter Wiley'in davetiyle 
onun NY State Üniversitesi'ndeki 
master sınıfına devam etti. Ardından 



Wiley'le çalışmalarını burslu olarak 
Philadelphia Curtis Institute'da 
sürdürdü. 200 1 'in Ekim ayında, ltzak 
Perlmann, Midori, Pincas Zukermann 
ve Yo-Yo Ma ile Carnegie Hall'da çaldı. 
Amerika Yaylı Çalgılar Yarışması'nda 
birinci oldu ve Allentown Senfoni 
Orkestrası ile Schumann'ın Viyo/onse/ 
Konçertosu'nu seslendirdi. Baltacıgil 
çeşitli festivallerden sürekli davetler 
almaktadır. 

• Born in İstanbul, Efe Baltacıgil 
started his music studies at the age of 5 

w ith violin as a studenr of Giray 
Rosenfos and conrinued with cello at 
the Mimar Sinan Un iversity State 
Conservaroire with İhsan Karral and 
Prof. Nusret Kayar. He attended the 
master dasses of Peter Wiley, eellist of 
the Beaux-Art Trio, at NY Srate 
University on his invitation. Obtaining 
a scholarship, Balracıgil conrinued 
working with Wi ley at the Philadelphia 
Curtis Institute. In Ocrober 200 I ,  he 
performed with ltzhak Perlmann, 
Midori, Pincas Zukermann and Yo-Yo 
Ma at Carnegie Hall .  He received First 
Prize in the American String 
Competition and performed 
Schumann's Ce/lo Corıcerto with the 
Allenrown Symphony Orchestra. He is 
conrinuously invited ro various festivals 
throughout the world. 

FERHAN VE FERZAN ÖNDER 

• Genç nesl in en  umut vaadeden 
piyano ikilisi olarak kabul gören ikiz 
kardeşler Ferhan ve Ferzan Önder, 
dünya turlarındanndaki heyecan 
verici performanslarıyla kendilerini 
gösterdiler. 1 O yaşında piyano 
çalmaya başladıktan dört yıl sonra 
Terni'deki (ltalya) Uluslararası Iki l i  
Yarışmasında Jüri Özel Ödülü'nü alan 
Önderler, daha sonra, Hamburg'daki 
Uluslararası Piyano Ikilisi 
Yarışmasında Birincilik Ödülü'nü 
kazandı. Hacettepe Üniversitesinde 
ve daha sonra Viyana Müzik 
Akademisi'nde Noel Flores ve Paul 
Badura-Skoda ile egitim gören 
sanatçılar, Avrupa ve Uzakdogu'da 
birçok konser verdi ve festivaliere 
katı ldı. Vivaldi'nin Dört Mevsim ve 
Gustav Nottebohm'un Bach 
Çeşit/eme/eri Op. 1 7  eserlerinin yeni 

bir uyarlamasından oluşan son 
CD'Ieri güz 200 1 'de çıktı. 

• The young Turkish twin sisters 
Ferhan and Ferzan Önder have 
established themselves as the most 
promising piano duo of the younger 
generatian in the world's concerc 
circuit by means of their expressive and 
elecrrifying playing. They began 
playing at the age of just ten and only 
four years later, they won the J ury 
Special Award at the International Duo 
Competit iron in Terni ( lcaly). They 
also won the First Prize at the 
International Piano Duo Competition 
in  Hamburg. Ferhan and Ferzan Önder 
initially received their solo training at 
Hacettepe University in Ankara, then 
at the Academy of Music in  Vienna 
with Noel Flores and Paul Badura
Skoda. Si nce then, they have appeared 
at the most important concerc halis and 
festivals in Europe and the Far East. 
Their laresc CD, with a new 
transcriptian for two pianos of Antonio 
Vivaldi's Four Seasons and the Bach
Variatiorıs Op. 1 7  of Gustav 
Nottebohm, was released in autumn 
200 l by EMI Classics. 

GÜLSIN ONAY 

• 1 6 yaşında Paris 
Konservatuvarı'ndan piyano ve oda 
müzigi birinci l ik ödülleriyle mezun 
olan Gülsin Onay, daha sonra 
Marguerite Long-Jacques Thibaud 
(Paris) ve Ferrucio Busoni (Bolzano) 
gibi birçok uluslararası yarışınada 
ödüller aldı. Beş kıtada 40 degişik 
ülkenin en önemli müzik 

merkezlerinde solo resital ler verdi ve 
en iyi orkestralarla çaldı .  Devlet 
Sanatçı l ığı ve Boğaziçi Üniversitesi 
Onursal Doktora unvaniarı bulunan 
Onay'ın oldukça geniş olan solo ve 
konçerto repertuvarı bütün 
dönemleri ve tarzları kapsamaktadır. 

• Gülsin Onay graduated from the 
Paris Conservatoire with the highest 
distinction in piano and chamber 
music at the age of 1 6. Onay also 
received prizes in important 
international competitions such as 
Marguerite Long-Jacques Thibaud in  
France and Ferruccio Busoni in ltaly. 
She has given many reci tals and 
concerts in the most signifıcanr music 
centres of the world, w i th the leading 
orchestras and conduccors from 40 

countries. A State Artise and the halder 
of the Honorary Doctorate of Boğaziçi 
University, her repertoire includes all 
genres and styles. 

H ÜSEY IN SERMET 

• Hüseyin Sermet, Ankara Devlet 
Konservatuvarı'nda Ferhunde Erkin, 
Ulvi Cemal Erkin, ve Adnan Saygun'la 
başladığı egitimini , 1 968'de 
"Oiaganüstü Yetenekli Çocuklar" 
yasasıyla gittiği Paris 
Konservatuvarı'nda sürdürdü. Birçok 
uluslararası yarışmada ödüller alan 
sanatçı, Kraliçe Elizabeth 
Yarışması'nda fınale kaldı. 
Yorumculuğunun yanı sıra, besteci 
kimligiyle de tanınan Sermet'in 
Reminiscences adlı eseri 1 997'de 
Empıki Festivali'nde çal ındı; Tokyo 
Senfoni Orkestrası sanatçının Rüya ve 



Kôbus isimli bestesini Istanbul'da Eylül 
200 1 'de i lk kez seslendirdi. Avrupa ve 
Amerika'da birçok konser veren ve 
turnelere çıkan Devlet Sanatçısı 
Hüseyin Sermet, yaptığı kayıtlarla 
Diapason d'Or ve MIDEM Classical 
Award gibi birçok ödül kazandı. 

• Hüseyin Serınet started to study 
piano with Ferhunde Erkin,  Ulvi 
Cemal Erkin and Adnan Saygun at the 
State Conservatoire and continued his 
studies at the Conservatoire Superieur 
de Musique de Paris. He has been a 
prize winner in many i nternational 
competitions and was a finalist at the 
Queen E lisabeth Piano Competition. 
Besides his activities as a performer he 
is well known for his composirions; his 
composirion Reminiscences was 
performed at the Emperi Festival in 
ı 997 and his Rüya ve Kabus (Dream and 

Nightmare) was premiered by the Tokyo 
Symphony ürehescra in Istanbul in 
September 200 1 .  An active concert 
performer who appears regularly i n  
Europe and the USA, Hüseyin Serınet 
has won many prizes with his 
recordings, such as Diapason d'ür and 
MIDEM Classical Award. 

MUHIDDIN D. DEM I RIZ 

• Muhiddin D. Demiriz, Ankara 
Devlet Konservatuvarı'nda başladığı 
eğitimini daha sonra Brüksel Kraliyet 
Konservatuvarı'nda, Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth Virtüozite 
Okulu'nda ve Indiana Üniversitesi 
Bloomington Müzik Okulu'nda 
(Doktora) sürdürdü. Avrupa, Güney 
ve Kuzey Amerika'daki birçok ülkede 
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konserler verdi. Le T ourneur 
(Semazen) bestesi Fransa'daki 20. 
Yüzyıl Müziği Piyano Yarışması'nda En 
Iyi Beste Ödülü'nü kazandı. Bunların 
yanı sıra, Belçika Nany Phill ipart 
Yarışması, Fondation Belge de la 
Vocation, ve J.W. Peelemans 
ödül lerini kazandı. Birçok kayıt yapan 
sanatçı, halen Brüksel Kraliyet 
Konservatuvarı'nda Oda Müziği 
profesörüdür. 

• Muhiddin D. Demiriz studied the 
piano at the Ankara State 
Conservatoire, Brussels Royal 
Conservatoire, Chapelle Musicale Reine 
Elisaberh and Indiana University, 
Bloomington School of Music 
(Doctorare). He has appeared in 
concerts in Europe and South and 
North America. His composirion Le 

Tourneur won the Best Composir ion 
Prize in the 20th Century Music Piano 
Competition in France. He has 
alsa won prizes such as the Nany 
Phill ipart Competition Belgium , 
Fondarian Belge de la Vocarion and 
J .W. Peelemans. He is at 
present Professor of Chamber Music at 
the Royal Conservatoire of Belgium. 

SUNA KAN 

• Keman eğitimine Ankara'da 
Walter Gerhard, lzzet Albayrak ve 
Licco Amar i le başlayan Suna Kan, 
Paris Konservatuvarı'nda Gabriel 
Bouillon'un öğrencisi oldu. 1 954 
Cenevre, 1 955 Viotti ve 1 959 Münih 
uluslararası yarışmalarında madalya ve 
ödüller aldı. 1 957 Marguerite Long
Jacques Thibaud Yarışması'nda Paris 

Kenti Ödülü'nü kazandı. Bugüne 
kadar yurtiçinde ve dünyanın birçok 
ülkesinde konserler verdi; Menuhin, 
Fournier, Navarra ve Riddle gibi ünlü 
yorumcularla birlikte çaldı. 1 97 1  'de 
Devlet Sanatçısı olan ve 1 977-86 
yı l ları arasında Ankara Oda 
Orkestrası başkemancılığı ile solistliği 
yapan Prof. Suna Kan, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
solisti ve Bilkent Üniversitesi'nde 
öğretim üyesidir. 

• Suna Kan studied violin with 
W alter Gerhard, İzzet Albayrak and 
Licco Amar in Ankara and concinued 
her education with Gabriel Bou il lon at 
the Paris Conservatoire. She was 
awarded several prizes at the Geneva 
( 1 954),  Viotti ( 1 95 5 )  and Munich 
( 1 959) international violin 
comperirions . In 1 95 7  she won rhe 
City of Paris Award at the Marguerite 
Long-Jacques Thibaud Competition. 
She has given concerts in many major 
concerr hal i s  worldwide as well as in 
Turkey; and has performed with world 
renowned soloists such as Menuhin,  
Fournier, Navarra and Riddle. Suna 
Kan, who received the title Srate 
Art i st of Turkey in 1 97 1 ,  was the 
leader and soloist of rhe Ankara 
Chamber Ürehescra from 1 977  to 
ı 986. S he is a permanent soloisr wir  h 
the Ankara Presidential Symphony 
ürehescra and alsa a professor at 
B ilkent Un iversity. 

ŞEFIKA KUTLUER 

• 1 979'da üstün başarı i l e  Ankara 
Devlet Konservatuvarı'ndan mezun 



olan Şefıka Kutluer aynı yıl 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası'nın üyesi oldu. Kariyer 
çalışmalarına Viyana'da ve Roma'daki 
Santa Cecilia Akademisi'nde devam 
etti. 1 98 1  'de Veletri Primavera 
Musicale'ye katılarak üstün 
yorumculuk ödülünü aldı. 1 986'da 
Viyana'da Uluslararası Flüt 
Yarışması'nda dünya birincil iğini 
kazandı. 4 Kasım 1 995'de 
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük 
Ödülü'nü alan sanatçıya 1 998'de 
Devlet Sanatçısı unvanı verildi. 
Avrupa ve Uzakdoğu'da sürekli olarak 
konserler veren sanatçının Sony 
Classical'dan çıkan Carmen Fantasy 
adlı albümü Altın CD Ödülü'ne layık 
görüldü. 

• Şefıka Kutluer graduared from the 
Ankara Srare Conservaroi re wirh 
disrincrion in  1 979 and became a 
member of the Presidenrial Symphony 
ürehescra in the same year. She wenr 
on wirh her studies in Vienna and ar 
rhe Academy of Sanra Cecil ia .  S he 
received an award ar the Veletri 
Primavera Musicale in 1 98 1  and the 
Firsr Prize ar the Vienna International 
Flure Comperirion. She received the 
Presidenrial Prize in 1 995 and the 
title State Artise in 1 998. She 
conrinues her regular concerrs in 
Europe and the Far East and her CD 
record ing Camten Fantasy was awarded 
the Gold Prize. 

YELDA KODALU 

• Adana'da doğan Yelda Kodallı, 
Hacettepe Üniversitesi'nde ve Ankara 
Devlet Konservatuvarı'nda şan ve 
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piyano eğitimi alarak i lk etkinl iğini 
Avusturya Radyosu'nda Sihirli Flüt'le 
gerçekleştirdi. Daha sonra pekçok 
kez Viyana Halk Operası, Viyana 
Devlet operası, Teatro Regio, Teatro 
Carlo Felice gibi belli başlı operalarda 
söyledi. 1 999'da yapımını Istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı ve BBC'nin 

Vladimir Fedoseev, Jean Perisson, 
Veronica Dudarova, Tadeusz 
Strugala, Alexander Schwinck, 
Tamas Vasary gibi yabancı konuk 
şefler yönetiminde yerli ve yabancı 
bir çok solistle konserler veren 
orkestra, Türk bestecilerinin 
eserlerinin birçoğunu i lk kez 
seslendirdi, radyo ve televizyon 
programları yaptı. Türk sanat ve 
kültürünün yurtdışında tanıtımı için 
yurt dışında birçok konser veren 
orkestra, 1 992'de ABD'nin Memphis 
kentinde açılan "Muhteşem 
Süleyman" sergisinde, 1 993'de 
Münih'te yapılan Europa Musicale 
Festivali'nde ve 2000 yı l ı nda 
Yunanistan'da yapılan Atina 
Festivali'nde Türkiye'yi temsi l  etti. 

• The İstanbul Srate Symphony 
Orchesrra, was founded by the Turkish 
composer, pianisr and conducror Cemal 
Reşit Rey in 1 94 5 ,  under the name of 

ortak olarak üstlendikleri Mozart in the İstanbul Municipality City 
Turkey fi lminde yer ald ı .  Kodallı halen Orchesrra. In 1 97 2 ,  the ürehescra was 
Viyana Operasının sopranolarından renamed the İstanbul Srare Symphony 
biridir. Orchesrra. Prof. G. E .  Lessing was 

her s inging and piano studies at the 
University of Hacettepe and ar the 
Academy of Music. She made her 
debur ar the Ausrrian Radio i n  1 99 1  

and she has rhen appeared a r  the most 
presrigious operas such as, Sraatsoper 
and Volksoper in Wien; Tearro Regio, 
Tearro Carlo Felice. She has sung i n  
the .. Mozart in Turkey", a fi lm co
produced by BBC and Istanbul 
Foundation for Culture and Arts. She 
is ar presenr a residene soprano at the 
W iener Opera. 

l ST AN BUL DEVLET 
SENFONI ORKESTRASI 

İSTANBUL STATE 
SYMPHONY ORCHESTRA 

• Istanbul'un müzik yaşamında 
önemli bir yeri olan Istanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası, 1 945'de besteci 
Cemal Reşit Rey yönetiminde 
kuruldu ve 1 972'de şimdiki adını aldı .  
1 973'de Müzik Direktörlüğü'ne 
atanan Prof. G .  E. Lessing'i M ircea 
Basarab ve Anatole Fistulari izledi .  
Aaron Copland, Erich Bergel, 

appoinred musical director in 1 97 3 ,  ro 
be followed by Mircea Basarab and 
Anarole Fisrulari. The ürehescra has 
performed u nder a number of foreign 
guest conducrors such as Aaron 
Copland, Erich Bergel, Vladimir 
Fedoseev, Jean Perisson, Veronica 
Dudarova, Tadeusz Strugala, Alexander 
Schwinck and Tamas Vasary, and with 
many outstanding Turkish and foreign 
soloists. Ir  has premiered many of the 
works of Turkish compasers and 
performed in various radio and 
television programmes. The Orchestra 
alsa gave two concerts in Memphis, 
USA during the exhibition enritled 
Splendours of Ot roman Sultans, i n  
1 993.  The Istanbul State Symphony 
ürehescra represenred Turkey at 
Europa Musicale in Munich, in 1 99 3 ,  

and at  the Athens Festival in Greece, i n  
2000. 

Şostakoviç: Festival Uvertürü 

Şostakoviç'in 1 954'de tamamladığı 
Festival Uvertürü, Ekim Ihti lali'nin 37. 
yı ldönümü için Bolşoy Tiyatrosu 
tarafından ısmarlanmış ve i lk kez 
Melik Paşayef yönetimindeki Bolşoy 



Tiyatro Orkestrası tarafından 6 
Kasım 1 954'de seslendirilmiştir. 
Şostakoviç'e ısmarlanan ilk eser olan 
Festival Uvertürü, 1 963'de besteledigi 
Rus ve Kırgız Temaları Üzerine 
Uvertür'den daha çok tanınır. Hatta 
Morton Gould, Andre Konstelaneu 
ve Arthur Fiedler gibi popüler 
eserleri yönetmekle ün kazanmış 
şefler tarafından kaydı da yapılmıştır. 
Uvertür tam bir festival havasında 
parlak La majör tonda, bakır üfleme 
çalgıların şenligi ilan eden fanfarlarıyla 
başlar. Canlı şekilde süren tema, hızlı 
bir ritimle, keskin akorlarla ve bütün 
orkestranın katkısıyla virtüoz bir 
aniatımda gelişir. Yayl ıların neşeli 
pizzicato'su eşliginde üfleme çalgıların 
duyurdugu dans, sonunda yine 
agırlaşır; fanfara dönüşür. Böylece, 
Uvertür canlanarak coşkulu bir finalle 
son bulur. (Süre 6') 

�--------------------------� 
Chausson: Konçerto 

Fransız besteci Chausson'un yapıtı üç 
kısma ayrı labilir: Birincisi, yirmi dört 
yaşında Paris Konservatuvarı'na 
Massenet'nin ögrencisi olarak girdigi 
1 879 yılından 1 886'ya kadar olan 
dönemdir. Bu dönemde, müzik dili 
ögretmeninin etkisinde yavaş yavaş 
gelişmiş, Wagner operalarını izleyen 
Chausson -müzigin derinliğinden çok
biçimli melodik çizgilerle, zarif 
armonilerle, canlı ve sevimli bir tarzda 
eserler vermiştir. Saint-Saens ve 
Franck gibi bestecilerin 1 87 1 '  de 
kurdugu Societe Nationale de 
Musique'in (Ulusal Müzik Dernegi) 
sekreteri oldugu 1 886'dan 1 894-95'e 
kadar süren ikinci dönemde ise Paris'in 
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entelektüel çevresinin etkisinde kalarak 
dramatik yogunluga yönelmiş, bu arada 
kendi özgün anlatımında zaman zaman 
şüpheye düşmüştür. Yine bu dönemde, 
1 886'dan 1 895'e kadar yaşam 
hakkındaki öznel düşüncelerini 
yansıttıgı Kral Arthus Operası ile 
ugraşmış ve soylu eseri Op.20 Senfoni 
ve Op.l l Konçerto'yu bestelemiştir. Bu 
iki önemli eserinde de Franck'ın 
cydique (dönüşlü, dönemsel) formunu, 
çok modülasyonlu yazısını ve içerikte 
yogun lirizmi kullanmasının yanı sıra 
yeni yollar da denemiştir. Chausson'un 
üçüncü periyodu ise 1 894'de babasının 
ölümünden sonra başlayan, sembolist 
şairlerle işbirligi yaptıgı, hayranlık 
duydugu arkadaşı Debussy'nin 
etkisinde kaldıgı, T urgenyef, 
Dostoyevski ve T olstoy gibi Rus 
yazariara yöneldigi, Turgenyefin kısa 
bir öyküsünden esinli -en tanınmış 
eseri- Op.25 Poeme'i yazdıgı dönemdir. 
Chausson bu çalışmalarında eski 
Galya kaynaklarına da uzanmış, bu 
arada özellikle Couperin ve Rameaux 
gibi 1 8. yüzyıl Fransız klavsen 
ustalarının "decide," "grave," ve "tres 
anime" gibi tempo terimlerini de 
kullanmıştır. Bu terimler onun 1 889-
9 1  yılları arasında besteledigi Op.l l 
Konçerto'sunda da görülür. Yine bu 
nedenle Chausson, piyano, keman ve 
dört yaylı çalgı için yazdıgı bu eserini 
de altılı (sextet) yerine, 1 8. yüzyılda 
adet oldugu üzere konçerto olarak 
adlandırmıştır. Ayrıca Chausson bir 
sonat, ya da dörtlünün bir büyük 
opera kadar müzik içermesi 
gerektigini de öne sürer. Zaten onun 
son eseri de üzerinde iki yıl çalıştıgı 
fakat bir bisiklet kazası sonucu 
ölmeden önce yarım bıraktıgı ve 
Vincent d' lndy tarafından tamamlanan 
Op.35 Dörtlüsü olmuştu. 
1 9 1 6'da 'Günümüz Fransız Müzigi' (La 
Musique Française d'Aujourd'hui) adlı 
kitabın yazarı Georges Jean-Aubry, 
Op.l l Konçerto'yu 1 9. yüzyıl sonunun 
en önemli Fransız oda müzigi olarak 
tanımlar ve şöyle der: "Burada o 
kendisidir; duyguları saf ve soyludur. 
Hayal gücüyle dalgın, zevkli ve teknik 
mükemmelliktedir." Tıpkı Franck gibi 
geniş açılı temaların yayılmasıyla 
seçkinleşen ve bunları yogun dokulu 
armoniyle destekleyen, zengin ritmik 
değişkenlikle canlandıran ve 

herşeyden önce de bolluk ve ustalıkla 
geliştiren Chausson'un dört bölümlü 
bu konçertosu Re majör 
tonalitededir. Ancak birinci ve 
dördüncü bölümlerde Re majör 
tonalite belirgin olmasına karşın, 
eserin tümünde egemen değildir. 
Eserin ilk önce üçüncü bölümü 1 889 
Mayıs ayında bestelenmiş, ikinci bölüm 
Sicilienne 1 890'da yazılmış, birinci 
bölüm ile Finale de 25 Haziran-S 
Temmuz 1 89 1  günleri arasında 
tamamlanmıştır. Konçerto ilk kez 4 
Mart 1 892'de Brüksel'de, Octave 
Maus tarafından genç kuşak bestecileri 
desteklemek için kurulan 20'1er 
Dernegi konserinde çalınmış; birkaç 
hafta sonra Paris'de gerçekleşen 
seslendirmede, kendine ithaf edilen 
eserin i lk Fransa yorumuna ünlü 
kemancı Eugime Ysaye de katılmıştır. 
Zira Chausson Ysaye'ye mektubunda, 
onu düşünerek bu eseri yazdıgını, eger 
o olmasaydı böyle bir konçerto 
bestelemesinin hiç de söz konusu 
olmayacagını belirtmiştir. 
Her bölümü -ikincisi dışında- 1 O 
dakikayı aşan uzunlukta olan 
konçertonun 1 .  Bölümü 2/2' 1 ik 
ölçüde, Re majör tonda, kararlı 
(dEkide) tempoda, birinci kemanın üç 
notayı zorunlu bir çagrı gibi 
duyurmasıyla başlar; bu üç büyük 
akor tüm bölümü oluşturan ana 
hücre, cyclique (dönemsel) formun 
kaynagıdır. Bu giriş hemen hemen 
tüm bölüme egemen olacak sıkıntılı, 
iç daraltıcı havayı hazırlar. Eserin bu 
en uzun bölümünde iki büyük tema 
sergilenir: I lki önce kemanla, sonra 



dörtlüyle, daha sonra ise piyanoda sol 
elle sunulan ve uzun tutulan melodiyi 
oluşturur. Si minördeki ikinci tema 
ise ilkine soru sorar tarzda cevap 
verir; daha süslü, daha çarpıcıdır ve 
piyanoda yansıtılır. Oldukça kısa olan 
2. Bölüm 6/S'I ik ölçüde, La minör 
tonda, eski tarza yakın bir 
Sicilienne'dir. Pastaral havadaki bu 
eski ve sade Sici lya dans formu, 
Chausson'da hayal yüklü zarif bir 
melodinin duygusall ık ve tutkuyla 
büyüyerek tüm bölüm boyunca 
gelişmesine, pırıltılı, kristal gibi 
piyanoyla yansıtılarak çok ustaca 
işlenmiş kentpuanı içeren iki 
mükemmel tema haline gelmesine 
sahne olur. 3 .  Bölüm 3/4'1ük ölçüde, 
Fa minör tonda, agırlıklı olarak 
hüzünlü (Grave) tempoda, geniş bir 
anlatımla başlar; piyanonun 
önderliginde ritmik hızlanmaları 
(Accelerando), karmaşık armonik 
geliştirimleri, sonunda yücel ige bir 
övgüye dönüşür. Eleştirmenler, 
"kalbe seslenmeyen bir sayfa bile 
yazmadan ortadan yok olmak 
istemiyorum" diyen Chausson'un bu 
sözlerine bu sayfayı -bu bölümü
örnek gösterir. Finale başlıklı, 6/S' I ik 
ölçüde, çok canlı (tres anime) 
tempoda, Re minör tonda, piyanonun 
senkoplu motifıyle başlayan 4. Bölüm, 
bu minör tonal iteye karşın hafif, 
enerjisi ve canl ı l ıgı kendinden oluşur 
tarzda, hiç durmadan degişen ritmiyle 
gelişir. Bu bölümde diger 
bölümlerden temalar tekrar belirir. 
Bölüm nefes kesici havada ve ışıklı Re 
majör tonda sona ererken, başlangıç 
temasının varyantiarının bol lugu da 
bestecinin hayal gücünün zenginl igini 
ispatlar gibidir. 
Eser aslında ikisi solo piyano ve 
keman ve dörtlüyü oluşturan iki 
keman, bir viyola ve bir viyolonsel 
olmak üzere altı çalgı için yazı lmış 
olmasına karşın, konser salonlarında 
dörtlünün yerini çogu kez yaylı 
çalgılar orkestrası alır. (Süre 40') 

Briccialdi: Venedik Karnavalı 

Terni'de dogan !talyan flütçü ve 
besteci Giul io Briccialdi flüt çalmayı 
kendi kendine ögrenmiş, babasının 
ölümünden sonra Roma'ya giderek 
tiyatro orkestrasına girmiş, bu arada 
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Vatikan'da kompozisyon dersleri 
almıştır. Ustalıgı sayesinde on yedi 
yaşında Santa Ceci l ia Akademisi'nde 
flüt ögretmeni olmuş, 1 837'de ise 
kralın kardeşi tarafından Napali'de 
flüt profesörlügüne atanmıştır. Tüm 
Avrupa ve Amerika'da konserler 
veren Briccialdi uzun süre Londra'da 
yaşamış, flüt imal eden bir fırmayı 
yönetmiş ve yönlendirmiştir. Böylece 
flütün gelişmesine büyük katkısı olan 
Briccialdi, 1 870'de Floransa 
Konservatuvarı'ndaki 
profesörlügünün yanı sıra aynı kentte 
flüt yapımcısı Emil io Pina'nın gelişmiş 
çalgılar yapmasını da saglamış ve 
kendi patentiyle flüt de imal etmiştir. 
Bir opera (Leonara da Medici) ve pek 
çok flüt eseri besteleyen Briccialdi 
flüt ve piyano (ya da orkestra) için 
kapriçyo, konçertino ve düolar; iki 
flüt konçertosu ve müzik egitiminde 
kullanılmak üzere pek çok eser 
yazmıştır. Günümüzde plak 
katalogianna giren eserlerinin başında 
Op. l 24 Beşiisi ve Op. l 07 Venedik 
Karnavalı adlı, ünlü tema üzerine 
varyasyonları yer alır. (Süre 6') 

Puccini: Arya 

Puccini'nin New York'daki 
Metropolitan Operası için besteledigi 
bir perdelik üç küçük operası olan ll 

Tabarro (Pelerin), Suor Angelica 
(Rahibe Angelica) ve Gianni Schicchi i lk 
kez 14 Aralık 1 9 1 8'de sahnelenmiştir. 
Giachino Farzono'nun, Dante'nin llôhi 
Komedya'sının "Cehennem" 
bölümünden (Canto XXX) 
esinlenerek yazdıgı l ibretto, 1 299 
yılında Floransa'da geçer. Kentin 
zengini Buoso ölmüş, tüm varligını 
manastıra bırakmıştır. Akrabaları 
buna çok kızmalarına ragmen 
çaresizdir. Bu duruma ancak akıllı 
köylü Gianni Schicchi (bariton) çare 
bulabilecektir, fakat köylü bu türden 
bir öneriyi reddeder. Zenginin yegeni 
olan ihtiyar kadın Zita da, eger 
parasız kalırsa yegeni Rinucci'yi, 
Schicchi'nin kızı Lauretta i le 
evlendirmeyecegini belirtir. Duruma 
çok üzülen ve babasının zekasından 
emin olan Lauretta ise gözyaşlarıya 
yalvarır. Bu yalvarış, operanın en ünlü 
aryasıyla zarif şekilde dile gelir: "O 
mio babbino caro" ('Ah benim sevgili 

babacıgım'). Puccini burada, Lauretta 
i lk sahnede göründügü zaman 
orkestrada kullandıgı temayı aryada 
da degerlendirir. Bu arya ile Gianni 
Schicchi yumuşar; kurnaz köylü 
zengin ihtiyarın yerine geçecek ve 
digerlerinin yardımıyla doktorları ve 
noteri kandırarak tüm serveti kendi 
üstüne alacak, ama akrabalara birşey 
bırakmayacaktır. Perde kapanırken de 
izleyeniere seslenerek, yaptıgının 
dogrulugunun tartışmaya açık 
oldugunu, ancak onları 
eglendirebildiyse suçsuz oldugunu 
belirtecektir. Çünkü genç aşıklara 
yardım ederek paranın daha yararlı 
olmasını saglamıştır ve Dante de 
insanı cehenneme götürecek olan bu 
suçun hafıfletici nedenlerden hoş 
görülmesini isteyecektir. 

Strams: l i kbahar Sesleri 

Ogul Johan n Strauss, ilkbahar Sesleri 
adl ı  ünlü valsini tanınmış Banker 
Anton Strauss'un genç dul eşi Adele 
Strauss ile üçüncü ve son evliligini 
yaptıgı yıl, 1 883'te besteledi. Yarasa 
Operettnin l ibrettosunu da hazırlayan 
Richard Genee'nin sözleri üzerine 
ünlü kolaratur soprano Bianca 
Bianchi için yazı lmış olan valsi, Strauss 
arkadaşı piyanist Alfred Grünfeld'e 
ithaf etti. Vals, Theater an der 
Wien'deki ilk yorumunda pek 
begenilmedi; kolaratur sese fazla 
önem verilmedigi, az melodik oldugu 
yazı ldı. Strauss'un Hamburg'ta 
yayınladıgı vals, 1 886'da Rusya'da 
büyük zafer kazandı; Liszt onu, bu 
valsi din letmesi için Budapeşte'ye bile 
davet etti. Strauss'un valslerini açık-
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seçik, pedalsız, Mozart stilinde çalan yağmuru simgeleyen onaltı l ık notalar kutusu tınısında sürer. Ağırca 
arkadaşı Grünfeld'e "Bu vals, sen eşliğindeki ezgi mutlu anları duyurur. (andante) tempoda, 3/4'1ük ölçüde, 
çalınca pek de güzel olmuyor" dediği 2. Konçerto Sol minör tondaki Yaz' ın Sol minör tonda ve lied biçimindeki 2. 
de söylenir. (Süre 7') son bölümü olan Presto'da fırtına Bölüm, tatlı ve özlemli havasıyla obua 

patlamış ve korkular doğru çıkmıştır; ve yaylıların girişiyle başlar. Piyanolar 

Vivaldi: M evsimler'den Bölümler gök gürlemekte, şimşekler çakmakta, trilleri ve zarif kadanslarıyla bu havayı 
çok hızlı tempoda yağan dolu ürüne pekiştirir. Obuanın uzun tutulan eşliği 

Vivaldi'nin Op.8 No. l ,  2, 3 ,  4 olarak zarar vermekte, gururlu buğday bu gelişmeyi güzelleştirir. Bölüm 
numaralanan Mevsimler'i, her birinin başaklarını kırmaktadır. (Süre 1 3') hülyalı şekilde sona erer. 3. Bölüm 
ayrı ayrı üçer bölümlü bir konçerto 2/4' 1ük ölçüde ve yine Mi bemol 
ile canlandırdığı yazı l ışı ve 1 725'te 

Mozart: Konçerto No. l O majör tondaki Rondo, çabuk (allegro) 
Amsterdam'da i lk yayınlanışının tempoda orkestranın tutti'siyle girer. 
üzerinden uzun yıllar geçmesine Mozart, önce Münih, sonra da Iki piyano hemen hızlı bir şekilde 
karşın tazel iğinden bir şey yitirmemiş, Mannheim ve Paris'e yaptığı uzun orkestrayla diyaloğa başlar. Piyanonun 
çekiciliğini ve eserin tümüne egemen yolculuktan Salzburg'a döndüğü her seferinde başlangıç tonunu 
olan bahar havasını korumuştur. günlerde, 1 779 Mart'ında bu eseri değiştirerek, devamlı sunduğu tema 
Vivaldi her mevsime uygun tonaliteyi besteledi. Istemeyerek bulunduğu sonunda kadansa ve onu izleyen 
seçerek, ayrıca konuyla ilgili kendi Salzburg'da, kızkardeşi Nanneri ile parlak sona ulaşır. (Süre 25') 
yazdığı soneleri de notaların üstüne birl ikte çalmak üzere yazdığı bu beste, 
geçirerek i lk program müziği örneğini iki piyano için tek konçertosudur. 

Borne: Carmen Fantezisi 
de vermiştir. Nanneri'in de usta bir piyanist oluşu 
Ferhan ve Ferzan Önder piyano ikil isi düşünülerek her iki solist çalgıya Fransız besteci François Fernand de 
2000 yılında Avusturya Orman eşdeğerde önem verilmiş, dolayısıyla Borne 1 875'de bestelediği ve 
Bakanlığı, kendilerinden Viyana'daki da orkestra biraz yüzeyde kalmıştır. dünyanın en ünlü operalarından biri 
Hofburg sarayında doğa konulu bir Iki obua, iki fagot, iki korno ve yaylı sayılan tek bir eserle, Carmen' in 
konser isteyince, Mevsimler'i çalgılar olarak kurulan orkestrada temaları üzerine flüt için yazdığı 
düşünmüş ve Viyana'da yaşayan üfleme çalgılar geri planda kalarak, Parlak Fantezi (Fantaisie Brillante) i le, 
H ırvat besteci Antun Tomislav tutti içinde çalarlar. Fagotun görevi plak katalogianna geçmiştir. Ünlü 
Saban' ın bazı ustaca eklemeleriyle de bas partisini güçlendirmektir. kemancı Sarazate ile başlayan bu 
eser iki p iyanoya uygulanmıştır. Mozart iki yıl sonra Viyana'ya Carmen tutkusu -sanki operanın 
Böylece Vivaldi'nin şirin kuzey ltalya yerleştiğinde Salzburg'a mektup başarısını görmeden ölen Bizet'yi 
kenti Mantava'da yazdığı eser yeni bir yazarak konçertoyu istemiş; öğrencisi onudandırmak için- günümüze kadar 
anlatımla sunulmuş oldu. Gösterinin Fraulein von Auerhammer'in bunaltıcı sürmüş; Waxman, Hammerstein, 
büyük başarı kazanması üzerine ısrarlarından kurtulmak için 1 3  Şçedrin gibi daha birçok müzisyen bu 
Önder kardeşlerin Vivaldi yorumu Ekim'de bestesini yeniden gözden operanın temalarını işlemiştir. 
EMI firmasınca 200 1 'de kaydedildi. geçirerek konçertoya iki klarnet, iki Borne'un Fanteztsi de Carmen 
Önder ikil isi 30. Yıl Konseri için 45 trompet ve bir timpani eklemiştir. 23 operasının ağır, duygulu ezgi leriyle 
dakikalık Mevsimler'den 1 3  dakikalık Kasım 1 78 1  'de Privatakademie'deki başlar, sonra yoğunluk kazanarak ünlü 
bir derleme yapmış: l ikbahar adlı Mi özel konserde von Auerhammer ile motifler üzerine flütün canlı 
Majör Konçerto'nun 1 .  Bölümü konçertonun bu yeni halini çaldığında kadanslarıyla gelişirse de yine durulur. 
Allegra'da eğlenceli köy ezgi leri, kuş ise büyük başarı elde etmiştir. Orta bölme piyanonun sert 
cıvıltıları, sonra da gök gürültüsü ve Neşeli ve mutlu bir hava yansıtan akorlarıyla girer ve flüt Habanera'yı 
şimşekler canlandırılır. 2. Bölüm Konçerto'da her iki solo çalgı, duyurarak, varyasyonlada süsler. Son 
Largo'da pastaral bir hava yansıtı l ır; birbirini soru-cevap olarak bölme ise kaçakçılar korosunun canlı 
çiçeklerle bezenmiş çayırda, tamamlayan sürekli bir diyalog ve ritmik yansıtılışıyla girer ve Parlak 
yaprakların tatlı h ışırtısında yanında içindedir. Çabuk (allegro) tempoda, Fantezi ünlü T orreador ezgisini de 
sadık köpeği, keçi çobanı 4/4'1ük ölçüde ve minör tonda duyurarak sona ererken, flüt virtüoz 
uyuklamakta, köpeğin havlaması da başlayan 1 .  Bölümde, orkestra hemen kadanslarıyla ustalığını sergi ler. Eserin 
duyulmaktadır. Öte yandan, 4. ana temayı sunar. 53 mezürlük uzun flüt ve orkestra düzenlemesini 
Konçerto Fa minör tondaki Kış'ın 1 .  girişten sonra, iki piyano beraber Richard E. Thurston yapmıştır. 
Bölümü Allegra non molto'da, başlar; sonra solo olarak birinci (Süre 1 4') 
dondurucu soğuk canlandırılır; buz piyano devam eder, ikinci tutti'den 
gibi soğukta, gümüş gibi parıldayan sonra diyalog başlar. Bölüm, 

Beethoven: Konçerto, Op.56 
karda, sert poyraz estiğinde herkes melodinin önce kemanlarda 
ayaklarını yere vurur, soğukta dişler duyulması ve sonra ikinci kemanlar, l ik kez 1 808 Mayıs'ında Viyana'da 
takırdar. 2. Bölüm Largo'da ise daha viyolalar ve obuada yankılanması, en Auergarten konserlerinin birinde 
sıcak Mi  bemol majör tonda, ocak sonda da piyanonun yeni bir temayı çalınan Üçlü Konçerto'nun pek sık 
başındaki rahat hava yansıtı l ır; sunmasıyla adeta cazip bir müzik seslendirilmemesine çeşitli nedenler 



gösteri l i r: Öncelikle bir Barok çag 
concerto grosso'su oluşunun öne 
sürülmesi ve anlaşılamaması, sonra da 
üç usta solistin bir araya 
getirilmesindeki zorluk, bu eserin, 
bestecinin yaşamı boyunca ancak bir 
kez yorumlanmasına neden olmuştur. 
Sonat formunda yazı lmış bir 
konçertant senfoni havasını taşıyan 
eser, Beethoven'in arkadaşı Anton 
Schindler'in ( 1 796- 1 864) belirttigi 
üzere, 1 803-4 yıllarında piyano 
ögrencisi olan genç Prens Rudolph, 
kemancı Cari August Seidler ve 
-Haydn'ın da kendisi için konçerto 
yazdıgı- viyolonselci Anton Kraft için 
bestelenmiştir. Beethoven'in kardeşi 
Karl'ın, eser daha bitmeden 1 4  Ekim 
1 803 tarih l i  mektupla Leipzig'deki 
Breikopf & Hartel yayınevine Eroica 
Senfonisi i le birlikte önerdigi Üçlü 
Konçerto, 1 807'deki basımında Prens 
Franz Joseph von Lobkowitz'e ithaf 
edilmiştir. Ikinci seslendirilişi ancak 
1 830'1arda gerçekleşen konçertodaki 
keman ve viyolonsel parti lerinin 
güçlügüne karşın, Beethoven, 
kendisinden piyano ve kompozisyon 
dersleri alan Prens Rudolph'u 
düşündügünden piyano bölümlerinde 
pek fazla zorluk görülmez. 
Üçlü Konçerto'nun 1 .  Bölümü 4/4'1ük 
ölçüde, Do majör tonda, çabuk 
(allegro) tempoda, bas seslerin 
egemen oldugu uzun bir tutti ile 
başlar. Bir oda müzigi gibi ince örülü 
ve dengeli giriş, eserin en uzun 
bölümüdür; önce viyolonsel temayı 
duyurur, sonra buna keman da katılır. 
Sonunda söz hakkı piyanoya gel ir ve 
üç solo çalgı, bir trio gibi bölümü 
canlandırır. La bemole dönüşen pasaj 
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ise gizemli bir etki yaratır. 3/8'1ik 
ölçüde, agır (largo) tempoda başlayan 
2. Bölüm ise oldukça kısadır. Bu çok 
renkli ve lirik bölüm yine viyolonsele 
şarkı söyleme fırsatı verdikten sonra 
uzatı lan bir sesle hemen fınale 
baglanır. 3/4' 1ük ölçüde, canl ı  
tempoda ve polonez tarzında bir 
rondo olan (rondo al la polacca) 3. 
Bölümde bu kez piyano da parlak 
biçimde diger solo çalgılara uyar; 
orkestranın katkısı da güçlüdür. Bu 
çekici ve ritmik polonez coda'da, 
bestecinin fikri sanki Fide/io 
operasındaymış gibi bir izienim 
yaratır. Bu etkili bölüm güçlü 
orkestra akorları arasında parıldayan 
solistlerle sona erer. (Süre 34') 
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O RKESTRALAR - ODA MÜZiGi - RESiTALLE R O R C IIESTR A S - CHAJ\IBEH 1\ll' S I C- HECITALS 

"MARIA DE BUENOS AI RES" 
TANGO OPERITA 

G I DON KREMER & KREMERATA MUSICA 
JULIA ZENKO TÜRKIYE$ BANKASI 

Katkrlar� için TÜRKİYE İŞ BANKASI 'na teıekkiir ederiz. 
We would /ike to thank TÜRKİYE İŞ BANKASI for sponsoring this performtwce 

• Arjantinli şarkıcı Jul ia Zenko, 
Chico Novarro'nun bir şarkısını 

-------------------------------1 söylerek i lk defa seyirci karşısına 

__________ A_ST_O_R_P I_A_z_z_o_LLA_,_m_üz_i_k_m_u_s_ic ________ --ı çıktıgında altı yaşındaydı. Onlu 
HORACIO FERRER, metin lyrics yaşlarında şan dersleri almaya 
-------------------------------1 başlayan Zenko, yeteneklerini degişik 

_______ 
LE
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_

N
_

I
_
D
_

D_ES
_

Y
_

A
_

T
_

N_IK
_

o_v
_
, _uy_a_r_ıa_m_a_r_ra_n_s_cr_i p_r_io_n ______ -ı caz topluluklarında söyleyerek de 

JULIA ZENKO (Maria), vokal vocal sergi leme imkanı buldu. Aynı 
-------------------------------! zamanda Agustin Alezzo'nun 
__ JA_I R_O_(P_a_y_ad_o_r_v_e_di_g_er_ka_r_a_kt_e_rı_e_r _P_ay_a_d_or_a_n_d_o_r_he_r_c_h_ar_a_cr_e_rs_)._v_o_k_a ı_v_o_ca_ı_-l yönettigi bir okulda, aktör Onofre 

HORACIO FERRER, anlatıcı narraror Lovero'dan oyunculuk egitimi de aldı. 

GIDON KREMER, keman violin 
l ik  gösterisine, Sertold Brecht'ten 
küçük bir bölümü oynadıgı Two Pesos 

ULA ULIJONA, viyola viola (Iki Peso) operasında çıktı. 1 988'de 
-------------------------------1 Buenos Aires'deki Teatro Alvear'da 

MARTA SUDRABA, viyolonsel cello Maria Elena Walsh'ın kimi şi irlerini 
MARIA FEDOTOVA, flüt flure söyledigi Maria Herminia Avellada'nın 
-------------------------------1 Requerepillos oyununda yer aldı. 

PER ARNE GLORVIGEN, bandoneon -------------------------------1 Walsh bu performansından sonra 
V ADlM SAKHAROV, piyano piano Ju lia Zenko'yu kendisinin "gerçek 
-------------------------------! takipçisi ve şiirlerinin muhteşem bir 

ALOIS POSCH, kontrbas double bass 
-------------------------------1 yorumcusu" olarak tanımlamıştı. Bu 

PETER SADLO, vurmalı çalgılar percussion yapımdaki başarısı Zenko'ya 
---===-----�-.-------.....,.........-------.,.....-----i uluslararası bir kariyerin kapılarını 

Astor Piazzolla ( 1 92 1 - 1 992) 
Maria de Buenos Aires 

Tango Operita 
1. Bölüm Parr I :  

Sahne 1 See ne l :  Alevare 
Sahne 2: Maria'nın Teması (enstrümantal) 

See ne 2: The me of Maria (insrrumenral) 

açtı. Mercedes Sosa'yla birlikte New 
York, Küba, Şil i , Kolombiya ve başka 
ülkelerde sahneye çıktı. Dünyanın en 
ünlü yazadarıyla ve müzisyenleriyle 
çalıştı. Kübalı trompetçi Arturo 
Sandoval ve piyano virtüozu Lito 
Vitale de bunların arasındaydı. 
1 995'de ise Arjantin'in en iyi vokal 
sanatçısı olarak Konex Ödülü'ne aday 
oldu. l ik kaydı olan Vital, 1 983'de 
Arjantin Prensario Ödülü'nü kazandı. 
1 997'den sonra dokuz albüm daha 
kaydeden Zenko'nun 1 993'de 
çıkarmış oldugu Asi va la vida, Yılın En 
Iyi Kaydı Ödülü'nü (Asociacion 
Cronistas del Especticulo) aldı. 

• The Argenrine singer Julia Zenko 
was six years old when she fırsr 
performed in public, singing a song by 
Chico Novarro to an audience of one 
hundred people. She was srill in her 
reens when she began raking singing 
lessons, while at the same rime fınding 
an outlet for her talents i n various jazz 



6 1  
Sahne Ja: Çılgın Bir Kaynana Zırıltısı için Aksak Balad 

Scene 3a: Lame Ballad for a Crazy Hurdy-gurdy 

Sahne Jb: Ben Maria'yım . . . Scene .)b: 1 am Maria . . .  

Sahne 4: Çocuk Maria için Carriega Mi longa'sı 
Scene 4: Carriegan M i longa for the Child Maria 

Sahne 5: Füg ve Gizem (enstrümantal) 
Scene 5 :  Fugue and Mystery ( instrumental) 

Sahne 6: Valsli Şiir 
Scene 6:  Waltzed-poem 

Sahne 7: Suçlayıcı Toccata 
Scene 7 :  Accusation Toccara 

Sahne 8: Yaşlı Sokak Hırsızlarının Canyengue Miserere'si 
Scene 8: Canyengue Miserere of the Old Gutter Thieves 

l l .  Bölüm Part l l :  

Sahne 9: Maria'nın i lk  Ölümü için Cenaze Kontr-milongası 
See ne 9: Funeral Countermi longa for the First Death of Maria groups. She studied acting as well, at 

Sahne 1 0: Şafakta Tangata (enstrümantal) the school run by Agustin Alezzo and 
Scene ı 0: Tangata at Da w n ( instrumental) 

with the acror Onofre Lovero. She made Sahne 1 1 : Agaçlara ve Bacalara mektup 
her Processional de'bLıt perfıorming a Scene ı ı :  A lerter to the Trees and the Chimneys 11 

Sahne 1 2: Analizcilerin Aryası fragmentary piece by Berrolt Breche in 

Scene 1 2 : Ar ia of Analysts the opera Dos centavos (Two Pesos) . I n  

Sahne 1 3 : Sarhoş Şair Cin'in Romansı 1 988, when she performed some poems 
Scene 1 3 : Romanza of the Drunken Poer Gobl in  by Marfa Herminia Avellaneda's 

Sahne 1 4: Allegro Tangabile (enstrümantal) Requerepillos at che Teacra Alvear in  
Scene 1 4 :  Allegra tangabi le ( i nsrrumenral) Buenos Aires, Walsh deseribed her as 

Sahne 1 5: Tebşir Mi longası her rrue successor and an outstanding 
See ne 1 5 :  M i longa of the Annunciarion 

inrerpreter of her poerry. The success of Sahne 1 6: T angus D ei 
Scene ı 6 : Tangus Dei this producrion also opened doors ro 
-----------------------------------1 Julia Zenko. Togerher wirh Mercedes 

1 0.6.2002 Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia Eirene Museum, 7 :30pm Sosa, she has appeared in New York, 
Cuba, Chile, Colombia and elsewhere. 
She has worked with world-famous 
wrirers and leading musicians 
including the Cuban trumpeter Arturo 
Sandoval and piano virruoso Li ro 
Vitale. In 1 995 she was naminared for 
the Konex Prize as one of the fınesr 
Argenrinen vocal ists of the decade. Her 
debut recordi ng, Vital was awarded the 
Argenr inen Prensario Prize in 1 98 3 .  By 
1 997 she had recorded nine more 
albums. Her 1 993 release, Asi va la 

vida, was acclaimed as Best Recording 
of the Year by the Asociaci6n Cronistas 
del Espemiculo. 

JAIRO 

• Jairo, Arjantin'de Cruz del Eje'de 
doğan besteti ve şarkıcı Mario Ruben 
Gonzalez'in sahne adıdır. 1 970'de 
kariyerine başlayan sanatçı, bugüne 
kadar Ispanyolca ve Fransızca (daha 
sonra Paris'de I S  yıl yaşadı) başta 
olmak üzere dört di lde SOO kadar 
şarkı kaydı yaptı .  Beraber çalıştığı ve 
kayıt yaptığı müzisyenler arasında 
Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Arie 
Ramirez, Pedro Aznar, Lito Vitale, 



Jaime T orres, Eladia Blazqauez ve 
Daniel Binell i yer almaktadır. Maria 
Elena Walsh, Horacio Ferrer, Daniel 
Salzano, Charles Aznavur ve Louis 
Arnade gibi müzisyenler ve Jorge 
Louis Borges i le Paul Eluard gibi 
şairlerle yaptığı ortak çalışmalarla 
bugüne kadar 250 kadar beste yaptı. 
Paris, T oulouse, Brüksel, Madrit, 
Caracas ve Buenos Aires'de tek 
kişi l ik gösteriler yapan sanatçının 
gerçekleştirdiği prodüksiyonlar 
arasında Revo/ver (Carlos Garden 
hakkında); Possionate Crime (Astor 
Piazzolla ve Pierre Philippe hakkında); 
Jairo Sings Borges (değişik Arjantinl i  
bestecilerin bestelediği Borges'in 
şi irlerinden oluşan bir gösteri) ve 
Atahualpa by Jairo (Arjantin'in en 
önemli halk müziği bestecisi 
Atahualpa Yupanqui'nin anısına) 
bulunmaktadır. Buenos Aires'de 
1 996'da, aralarında Chick Corea, 
Gary Burton, Danilo Perez, Hermeto 
Pascoal, Horacio Ferrer ve Soledad 
Bravo'nun da bulunduğu 
müzisyenlerle birlikte Astartango isimli 
bir multimedya gösterisi 
gerçekleştirdi. 1 997'de ise 
bandoneoncu Daniel Binell i ve 
oyuncu Lito Cruz'la birl ikte Borges & 
Piazzolla isimli albümünü kaydetti. Bu 
Piazzolla'nın Borges'in sözleri üzerine 
kurulmuş olan The Tango'sunun yeni 
bir versiyonuydu. Jairo son olarak 
1 998'de dini ve sosyal konulara 
gönderme yapan Estampitas isimli 
albümünü kaydetti. 

• Jairo is the stage name of the 
composer/singer Mario Ruben 
Gonzalez, a native of Cruz del Eje i n  
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Argentina. Since starting his career in 
Spain in 1 970, he has recorded about 
500 songs in four languages, but 
mostly Spanish and French (he later 
lived in Paris for over 1 5  years). Artists 
with whom he has recorded include 
Ascor Piazzolla, Mercedes Sosa, Ariel 
Ramirez, Pedro Aznar, Lito Vitale, 
Jaime Torres, Eladia Blazquez and 
Daniel Binell i .  Jairo has composed 2 5 0  

songs in  collaboration wirh such anisrs 
as Marfa Elena Walsh, Horacio Ferrer, 
Daniel Salzano, Charles Aznavour and 
Louis Arnade and co poetry by Jorge 
Luis Borges and Paul Eluard. He has 
presented one-man shows i n  Paris, 
Toulouse, Brussels, Madrid, Caracas 
and Buenos Aires. Among his many 
producrions have been Revo/ver (about 
Carlos Gardel), Passionate C rime (about 
Astor Piazzolla and Pierre Philippe), 
jairo Sings Borges ( in which Borges' 
poetry was set to music by different 
Argentine composers), and Atahualpa 
by Jairo (a tribute to Atahualpa 
Yupanqui, the greatest Argentine folk 
composer). I n  1 996, Jairo cook part in  a 
multimedia performance in Buenos 
Aires titled Asıortango with Chick 
Corea, Gary Burron, Danilo Perez, 
Hermeco Pascoal, Horacio Ferrer and 
Soledad Bravo. In 1 997, i n  
collaboration with bandoneonist Daniel 
B inelli and actor Li to Cruz, he recorded 
the CD, Borges & Piazzolla, a version of 
Piazzolla's The Tango, with lyrics by 
Borges. Jairo's recent album, 
Estampitas, recorded in 1 998, deals 
with religious social themes. 

HORACIO FERRER 

• Arjantinl i şair Horacio Ferrer 
1 933'de Montevideo'da doğdu. 
Mimarlık, tiyatro ve müzik eğitimi aldı. 
Kendi kurduğu Club de la Guardia'da 
ilk tango derslerini alarak, şiirlerinin 
i lk cildi Romancem'yu yayınladı ve El 
tango del alba oyununu gerçekleştirdi. 
Gençliğinin bir kısmını geçirdiği 
Buenos Aires'de topluluk lideri Anibal 
Troilo'yu ve Astor Piazzolla'yı tanıdı . 
Piazzol la'yla birlikte yaptığı çalışmalar 
birçok çalışmada kendini 
göstermektedir. Bunlardan biri 
1 973'de En Iyi Latin Amerika Eseri 
dalında Japonya Müzik ve Tiyatro 
Ödülü'nü alan Maria de Buenos Aires; 

bir diğeri ise kısa operası El pueblo 
joven: Opera de dos mundos'tur. 
Bunların yanı sıra, Ferrer ve 
Piazzolla'nın ortak çalışması olan, 70'i 
aşkın tango bulunmaktadır. 1 99S'te 
Horacio Ferrer Arjantin Yazarlar ve 
Besteciler Birliği'nce onur ödülü 
verilen sanatçının The Golden Age of 
Tango (Tango'nun Altm Çağı) başl ıkl ı 
çalışması sonraki yıl Barcelona'da 
yayınlandı. Manrique Zago tarafından 
yayına hazırlanan bütün eserleri Morire 
en Buenos Aires (Buenos Aires'te 
Öleceğim) başlığıyla üç cilt halinde 
yayınlandı. Arjantin Cumhuriyeti 
Ulusal Tango Akademisi'nin kurucusu 
olan Horacio Ferrer, benzer 
derneklerin Şil i , Küba, Meksika, 
Brezilya, Fransa, Ispanya, Belçika, 
Hol landa, Almanya ve lsveç'te de 
kurulmasına yardımcı oldu. 

• The Argentine poer Horacio Ferrer 
was born in Montevideo in 1 933 .  He 
srudied archirecrure, rhearre and music. 
He also founded rhe Club de la 
Guardia, where he fırsr began studying 
rhe rango, published his fırsr voulme of 
poerry, Roınancero canyengue, and 
produced his play El tango del alba. He 
spent part of his your h in Buenos Aires, 
where he made rhe acquaintance of rhe 
bandleader, Anibal Troilo, and of Ascor 
Piazzolla. His friendship wirh Piazzolla 
and rheir close working relar ionship are 
documented in a large number of 
works. These include Mcıria ele Buenos 

A ires. which received rhe 1 97 3  Japanese 
Awarcl for Music and Li rerature (for rhe 
besr work from Larin America) and 
second shorr opera, El pueblo jovm: Opera 



ofTwo Wlodds), as well as more than 
seveney tangos. In 1 995 ,  Horacio Ferrer 
was honoured by the Sociedad 
Argencina de Aurores y Composirores. 
The following year, his srudy of the 
tango, The Golden Age o/ Tango, was 
published in Barcelona. His complete 
works, edited by Manrique Zago, have 
been published in three volumes under 
the ticle Moriri en Buenos Aires. A 
freeman of the ci ey of Buenos Aires, 
Horacio Ferrer is founder and presidenr 
of the Academia Nacional del Tango of 
the Republic of Argentina. He has also 
esrablished similar societies in Chile, 
Cuba, Mexico, Brazi l ,  France, Spain, 
Belgium, the Netherlands, Germany 
and Sweden. 

GIDON KREMER 

• 25 yıldan beri muhteşem bir 
kariyer sürdüren Gidon Kremer, 
sadece tüketi lmiş müzik türlerinde 
değil, değişik ve keşfedi lmemiş müzik 
türlerinde de yaptığı çalışmalarla 
müzik dünyasına kişisel damgasını 
vurdu. Letonya'da Riga'da doğan 
Kremer, dört yaşındayken keman 
dersleri almaya başladı. 1 8  yaşına 
geldiğinde David Oystrah'ın Moskova 
Konservatuvarı'ndaki master sınıfına 
katıldı. Çağdaş bestecilerin 
çalışmalarının yanı sıra daha az bilinen 
eseriere ilgi göstermesi onun en 
önemli yönüdür. Batıya yerleştiğinden 
bu yana kendine adanan birçok eseri 
çalan Kremer aynı zamanda birçok 
eseri de ilk kez seslendirmiştir. 
Sanatçının yaptığı çalışmalarla Alfred 
Schnittke, Sofıa Gubaidulina, Arvo 
Piirt, Luigi Non o, Ervin Schulhoff ve 
Arthur Lourie'nın birçok bestesi 
tanınma fırsatı bulmuş ve 
müzikseverler de klasik müziğe başka 
bir açıdan bakabilmeyi ve bu müziği 
her zaman çağdaş müzik kriterlerince 
değerlendirebi lmeyi öğrenmiştir. 
Oda müziğine de büyük bir ilgi duyan 
Kremer, diğer önemli müzisyenlerle 
birl ikte Avusturya'daki Lockenhaus'da 
önemli bir merkez oluşturdu. 1 997'de 
Yehudi Menuhin'in yerine Gstaad 
Festivali 'nin yöneticisi oldu. 1 730 
tarih l i  bir Guarneri del Gesu (ex 
David) kemanla çalan Kremer'in son 
olarak yaptığı kayıtlar arasında 
lmpressions d'enfance, Out of Russia, 
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From My Home ve Le Cinema 
bulunmaktadır. Sanatçın ın 1 996 
yılında kaydettiği ve Istanbul Müzik 
Festivali de dahil olmak üzere birçok 
festivalde seslendirdiği Hommage a 
Piazzolla isimli projesi bütün dünyanın 
ilgisini Arjantin' in en önemli 
bestecilerinden biri olan Piazzolla'ya 
çevirdi. 

• Gidon Kremer has performed 
inrernationally for more than 25 years. 
He has made his mark on the musical 
world as an artise of singular starure 
not only as a violinist of the highest 
international standing but also as a 
performing arrist of particularly 
pronounced individuality who avoids 
the well-worn path and serikes out in 
new direcrions. Kremer was born in 
Riga (Latvia) and was four years old 
when he fırst began ro srudy the violin. 
At the age of 18 he enrolled in David 
Oistrakh's master class at the Moscow 
Conservarory. His devotion ro 
un known works of the classical period 
as well as ro concemporary composers is 
especially noteworthy. Si nce seniing in 
the West, he has both premiered and 
been the dedicaree of numerous works. 
Thanks ro his ri reless efforts, we have 
come ro know composers such as Alfred 
Schnittke, Sofıa Gubaidulina, Arvo 
Part, Luigi N ono, Ervin Schulhoff and 
Arthur Lourit\ and we even regard 
classical music in a new way - as music 
that is always and ever comremporary. 
Kremer is parriculary dedicared ro 
chamber music, for which he has 
creared a mecca, wirh other importanr 
artisrs, in Lockenhaus in Ausrria. In 
1. 997 , he succeeded Yehudi Menuhin as 

direcror of the Gsraad Festival. Gidon 
Kremer's most recent Teldec recordings 
include lmpressions d'enfance, Om of 

Russia, From My Home and Le Cinema. 

Through performances and his best
seliing recording for Nonesuch, 
Hommage a Piazzolla, released in 1 996, 
he has conrribured ro the renaissance of 
incerest in Piazzolla's l ife and music. 
Gidon Kremer plays on a Guarneri del 
Geslı - ex David - daring from 1 7 30. 

LEONID D ESYATNIKOV 

• Rus besteci Leonid Desyatnikov, 
St Petersburg Konservatuvarı'ndaki 
eğitimini tamamladığı 1 978'den 
itibaren bağımsız besteleri ve fi lm 
müzikleriyle kendini tanıttı. Gidon 
Kremer'le olan dostluğu bir dizi 
konser ve kayıt çalışmalarıyla 
sonuçlandı. Desyatnikov'un Astor 
Piazzolla'nın Maria de Buenos Aires 
eserini oda müziğine uyarladığı 
versiyonu, onun Piazzolla'dan yaptığı 
i lk uyarlama deği ldir. Kremer'in 
yönlendirmesiyle tangoyla tanışan 
Desyatnikov, ardından Piazzolla'n ın i ki 
bestesini Astor Dörtlüsü için uyarladı. 
Her iki eser de 1 996'da ilk kez 
seslendirildi. Desyatnikov'un Sakat 
(Günbatımı) filmi için bestelediği 
Absalom's Death ve Tan go, Gidon 
Kremer'in son albümlerinden Le 
Cinema'da yer aldı. 

• The Russian composer Leonid 
Desyarnikov complered his studies at 
the St Petersburg Conservaroire in 
1 97 8 ,  s ince which t ime he has become 
known for his independent 
compositions and for a series of film 
scores. His ongoing friendship with 
Gidon Kremer culminated last year in 
the current performances and 
recording, on which they worked very 
closely rogerher. Desyarnikov's 
chamber version of Asror Piazzolla's 
Maria de Buenos Aires is not his first 
arrangemenr of works by the 
Argenrinen composer: he fi rst became 
hooked on the tango when, at che 
insrigarion of Gidon Kremer, he 
transeribed rwo of Piazzolla's works 
for the Asror Quarrer. Borh 
transcriprions were premiered in 
Moscow in 1 996. Desyarnikov's 
works, Absalo11ı 's Death and Tango from 



the fil m  Sakat (Sımset), are featured on 
Gidon Kremer's most recenr Teldec 
recordi ng, Le Cinerna. 

MARIA DE BUENOS AIRES 

"Tan go, müzik, dans, şiir veya şarkı gibi 
bildiğimiz sanat türlerinden değildir. O, 
her bireyin özgürlük ve bağımsızlığını 
ilgilendiren bir yaşam biçimidir. " 
Horacio Ferrer 

• Horacio Ferrer, 1 948'de 
arkadaşlarıyla gittigi bir tango 
kulübünde bandoneoncu ve besteci 
Astor Piazzolla ustayla tanışma 
cesaretin i  kendinde topladıgında 
henüz çok gençti. O günden sonra iki 
adamın yolları degişik nedenlerle 
birkaç kez daha kesişti. Ferrer 
Piazzola'nın birkaç albümünün 
program notlarını yazdı ve bu müzik 
türünün uzmanlarından biri olarak 
tanınmaya başladı. O sıralarda 
Piazzolla, bu genç adamın aynı 
zamanda bir şair oldugunu henüz 
bilmiyordu. Ferrer, 1 965'de 
yayınlanan i lk kitabındaki şi irlerden 
birini de Piazzolla'ya adamıştı. 
Piazzolla Ferrer' in kendisine yolladıgı 
kitabı aldıgında yanıtı şöyle oldu: 
"Horacio, senin şi irde yaptıgın benim 
müzikte yaptıgımla aynı şey. Bundan 
sonra birl ikte çalışmalıyız." Bundan 
kısa bir süre sonra Piazzolla Ferrer'e 
enstrümantal müzigin, şarkıların ve 
şi irin bir araya geldigi bir eser yazması 
teklifinde bulundu. Bu sırada Ferrer 
gazeteci olarak da çalışıyordu. 
Gazetesi onu genç bir çiftin (Maria ve 
Jose) h ikayesini yazmak için 
görevlendirmişti. Bu h ikaye Ferrer'e 
Maria de Buenos Aires' i  yazması için 
i lham kaynagı oldu. Piazzolla, 
Ferrer'in yazımını bitirdigi eseri, 1 968 
Ocak ve Şubat aylarında besteledi. Ve 
eser Tan go Opereti altbaşlıgıyla Mayıs 
1 968'de Buenos Aires'deki Planet 
Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelendi. 
Eser, bütün ihtişamı ve 
bozulmuşluguyla birlikte Buenos 
Aires'i simgeleyen, aynı zamanda hem 
bir azize, hem de bir fahişe olan Maria 
öznelinde kurgulanmıştır. Eserde 
Marfa'n ın  yanı sıra, bir anlatıcı ve 
degişik karakterleri canlandıran bir 
erkek şarkıcı bulunmaktadır. Eserin 
kaydında anlatıcı Horacio Ferrer'dir; 
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iki vokal solist ve koro ise Arjantinl i  
sanatçılardan oluşmaktadır. Keman, 
bandoneon, piyano, kontrbas, 
viyolonsel, perküsyon, viyola ve 
flütten oluşan oda müzigi toplulugu, 
vakalistleri tamamlamakta ve 
enstrümantal heyecan 
oluşturmaktadır. Piazzolla'n ın bu 
eserini Desyatnikov düzenlemiştir. 
Desyatnikov, daha önce 1 996'da 
Piazzolla'n ın iki tangosunu G idon 
Kremer ve Astor Dörtlüsü için 
düzenledikten sonra tangoya 
-özell ikle Piazzolla'nın müzigine- aşık 
olmuştu. Desyatnikov'un  besteledigi 
ve Sakat (Gün BatJmı) filminde yer 
alan Absalom's Death ve Tango gibi 
parçalar Gidon Kremer'in son kaydı 
Le Cinema'da yer aldı. l i k  kez 
sahnelenmesinin üzerinden 30 yıl 
geçtikten sonra Maria de Buenos 
Aires' in  yeni CD'sinin kaydedilmesi 
üzerine Buenos Aires'deki evinde 
Horacio Ferrer şunları yazıyordu: 
"Bir başka büyük müzisyen ve 
Piazzolla tutkunu G idon Kremer, 
muhteşem bir karar alarak bu kaydı 
yaptı ve katı imam için beni davet etti . 
Bütün dünya ona teşekkür ediyor; 
Marfa da." 

• The reenager Horacio Ferrer fırsr 
summoned the courage to introduce 
himself to the grear 
bandoneonisr/composer Astor Piazzolla 
in a club where Ferrer and his friends 
hung out to lisren to rheir favorite kind 
of music. The year was 1948. The rwo 
men' s parhs crossed subsequenrly on 
several occasions. Ferrer wrore 
programme nores for some of 
Piazzolla's albums and became known 
as a specialisr in the history of tango. 
Stili Piazzolla was unaware that the 
younger man was also a poer. When 

Ferrer's fırsr book of poerry was 
released in 1965 ,  ir included a poem 
dedicared to Piazzolla and he senr him 
a copy. Piazzolla replied, "Horacio, 
whar you do in poerry is what I do in 
music. From now on, we musr work 
togerher." Soon afrer, Piazzolla invi ted 
Ferrer to write a show that would 
combine recirarion wirh insrrumenrals 
and songs. At the rime, Ferrer was also 
working as a journalisr. His newspaper 
had senr him ro write a story abour 
how a young couple -Marfa and Jose
pur a new household togerher as they 
prepared for rheir wedding and this 
story became the inspirarion for Maria 

de Buenos Aires. Ferrer complered the 
l ibretro in the second half of 1 967 and 
Piazzolla wrote the score in January and 
February 1968. The premiere cook 
place in Buenos Aires's Planet Thearre 
in May ı 968. The work was subri rled 
Tango Operita. At i ts core is Marfa, 
who is both a sainr and a whore, the 
personifıcation of Buenos Ai res in all 
i ts splendour and decay, irs euphoric 
high spirits and wisrful melancholy. 
The casr i ncludes Marfa, a male 
narraror and a male singer who plays a 
series of characrers. I n  rhe current 
recording, rhe narrator is the work's 
librerrisr, Horacio Ferrer; rhe rwo vocal 
soloists and the chorus are narive 
Argenrines. The chamber ensemble 
cansisring of viol in,  bandoneon, piano, 
double bass, cello, percussion, viola and 
flure, complemenrs the vocalisrs and 
provides instrumenral exeirernem and 
immediacy. For this CD, Piazzolla's 
score has been arranged by Leonid 
Desyarnikov, who fell in love wirh 
tango in general and Piazzolla's rangos 
i n  parricular, when he transeribed rwo 
of rhem for Gidon Kremer and his 
Asror Quarrer in  ı 996. Desyarnikov's 
own composirions, Absalont 's Death and 
Tango from rhe film Sakat (Sımset) are 
fearured on Gidon Kremer's recenr, Le 

Cinerna. 

From his home in Buenos Aires in May 
ı 998, 30 years afrer the world premiere 
of Marfa de Buenos Aires and as the 
Teldec CD is abour ro be released, 
Horacio Ferrer writes: "Gidon Kremer, 
anorher grear musician and devoree of 
Asror Piazzolla, who would have · 
admired and esreemed him, has raken 
the wonderful initiative ro make this 



recording and ro invire me to 
parricipare. The whole world rhanks 
him. And so does Marfa. · · 

65 
sahip olan Maria onu tekmeyle 
kovarak "Seni sevmeyen bir gülüm 
ben, benimle asla bir arada 
olamayacaksın" der. Hüsrana uğrayan 

Maria de Buenos Aries Serçe, Maria'n ın kenar mahalleleri 
r-------------------1 terk edeceğini ama bundan böyle 

Sahne 1 :  Alevare 
Buenos Aires'de gece. Cin Maria'ya 
aşıktır ve yoldaki bir çatlaktan, büyü 
aracı l ığıyla Maria de Buenos Aires'in 
unutulmuş hayalini yeniden 
canlandırır: "Vakit geldiğine göre 
şimdi. Gri duman ve kara çimen . . .  Bir 
mantar ve senin sesin -Maria'n ınki 
gibi- anımsayışınla birlikte ortaya 
çıkacak, burada küçük ve tek, şimdi." 

Sahne 2: Maria'nın Teması 
( enstrümantal) 
Maria, kendi anlatım di l i  olan Tango 
temasıyla girer. 

Sahne la: Çılgın Bir Kaynana 
Zırıltısı için Aksak Balad 
Cin ve Gizemden Gelen Adam'ın 
eşliğinde, bir Payador'un (Arjantinl i  
halk şarkıcısının) Sesi, Maria'n ın 
öyküsünü anlatmaya başlar: "Küçük 
kız, Tanrı'nın sarhoş olduğu bir günde 
doğmuştu; eğri üç çivin in sesini 
bozması da bundan . . .  Sesi lanetli 
doğmuştu!" Eşit derecede hem aşkı, 
hem de nefreti çeken Maria, hem 
'tanrıça, hem de fahişe'ydi, Buenos 
Aires'in kenar mahallerindeki 
genelevlerle batakhanelerde dolaşırdı. 
Cin ve Payador, Hz. Meryem gibi 
kutsanmamış ve "Tüm kadınlar 
arasında unutulmuş olan Buenos 
Aires' in kederli Maria'sı" için dua 
ederler. 

Sahne lb: Ben Maria'yım 
Maria kendini tanıtır: "Ben 
Maria'yım . . .  Tango Maria, sefih Maria, 
gecenin Maria'sı, tutkulu Maria, 
Buenos Aires'in aşkı Maria, o benim 
işte." 

Sahne 4: Çocuk Maria için 
Carriega Milonga'sı 
Buenos Aires'li Uykucu bir Serçe 
Maria'yı ve onun geçmişini anlatır: 
"Sokak ona nefreti öğretti, kokuşmuş 
annesi tembelliği aşıladı, babasından 
ise başarısızlık kaldı ." Serçe, Maria'yı 
seven ilk erkek oldu. Ama, hem 
çeken, hem de iten garip güçlere 

duyacağı "tüm sesler arasında" 
onunkini "her zaman" işiteceği 
kehanetinde bulunur. 

Sahne 5: Füg ve Gizem 
( enstrümantal) 
Maria kenar mahallelerden ayrıl ır ve 
Buenos Aires'in merkezine gelir. 
Suskun ama büyülenmiş gibi kentte 
dolaşmaya başlar. 

Sahne 6: Valsli Şiir 
Maria, bandoneon ve tangonun onu 
baştan çıkarmasına izin vererek 
karanlık bir yaşam sürmeye başlar; bu 
arada ölümünün yakın olduğunu da 
hisseder: "Pezevenklerin gölgesi 
kokan bandoneondan genelev 
dünyasının başmeleğinin, yedi gibi 
tmlayan ve -daima- benim olan yedi 
sesli pis akorunu yaydığını 
duyuyorum . . .  Ve tangolanmış 
küllerden geri kalan ben olacağım . . .  
Ve bandoneonun nefesinde, tek 
atı l ımlık kurşun gibi benim ölümüme 
bağıracak bir mermi var." 

Sahne 7: Suçlayıcı Toccata 
Cin yeniden anlattığı öyküye kendini 
kaptırır ve bandoneonu Maria'yı 
baştan çıkarmakla, onu kötü yola 
düşürmek ve ona hakaret etmekle 
suçlar: "Senin özel ve keyfine göre 
çıkardığın sesler arasında, Şeytan' ı n  
bilediği dil lerin in de olduğunu 
bil iyorum . . .  Ve orada, lbl is'in 
biçmesiyle kanayan mat fıldişi tuşlarda 
Maria'n ın sesindeki tüm öpücükler 
görülür." Cin bandoneonu ortasından 
ikiye böler: "Bir yandan diğerine, ki, 
hüzünlü ölesin, yitirdiğin i  haykıras ın .  
Bir tür bulantılı tangoda." 

Sahne 8: Yaşlı Sokak 
Hırsızlarının Canyengue 
Miserere'si 
Maria bu arada kentin yeraltı 
dünyasına inmiştir. Onun gelmesini 
bekleyen Yaşlı Hırsızlar ve Eski 
Genelev Işleticileri gülünç ve garip bir 
missa ayiniyle bunu kutlar. Maria'n ın 
bedeni ölüme mahkumdur, ama gün 

ışığı işkencesine tutulmak üzere 
gölgesin in Buenos Aires sokaklarına 
dönmesine izin verilmiştir: "Bundan 
böyle ve sonsuza kadar gölgeni 
lanetliyorum; Tanrı'nın elinden 
çalınarak, asfalta geri dönerek, acı 
içinde, yalnız, suçlarınla sürüklenmen, 
bir kadın ve bir gölge olarak güneşin 
yedi bıçağıyla kanatı lman için . . .  
Dünyanın  tüm kötülükleriyle 
çiçeklenmiş, tümüyle ve sonuna kadar 
açık; ve şimdi de yürek herşeye 
karşın daha kötü olmayı reddediyor!" 

l l .  Bölüm: 
Sahne 9: Maria'nın lik Ölümü 
için Cenaze Kontr-Milongası 
Cin, Maria'n ın komik cenaze ayin in i  
anlatır: "Köşede karasevdayla hala 
biribirine sıkıca bağlı iki mumya vardı, 
birçok kez ölmüş olan iki Malena 
(kötü kadın) ona cesurca ölmesini 
öğretiyordu. Fabrikalarda, geceyi 
dokuyan kızlar Maria'nın üstüne 
sentetik bir sardunya ile pamuktan bir 
orkide koydular. Bir espresso'nun 
telvesine atılan bahşişlerle iki d ilenci 
tarafından gömüldü. Buenos Aires'li 
Maria ilk kez ağladı." 

Sahne 1 O. Şafakta Tangata 
( enstrümantal) 
Maria'nın bedeni gömülmüştür, ama 
gölgesi -eski sahibinden habersiz
yolunu şaşırmış ve kimsesiz kente 
dolaşır durur. 

Sahne 1 1 .  Ağaçlara ve 
Bacalara Mektup 
Tüm hafızasını yitirmiş ve kimlik 
duygusundan yoksun olan Maria'n ın  
ümitsiz Gölgesi, onu güneşten 
koruyan ağaçların ve bacaların 
üzerine mesajlar yazar; ancak 
"güneyin astması -rüzgar, Amin'in 
tadı, sürgün edilmiş erkek- Sakin 
Tango'sunu Buenos Aires'de 
yazmaya" başlayınca insanların onun 
tangosunu i lk ve son kez duyacağı 
kehanetinde bulunur. Ayrıca 
insanlardan onun için hep üzüntü 
duymaların ı  da ister. Birdenbire kim 
olduğunu anımsar ve mektubunu 
"Maria'nın Gölgesi" diye imzalar. 

Sahne 1 2. Analizcilerin Aryası 
Maria'nın Gölgesi anlaşılması güç bir 
grup analizeiye yakalanır: "Gel ve 



harika pişmanlığın yedi tek Valium 
hapıyla yaptığı traj ik  atı l ım 
hokkabazlığını seyret!" Fakat şaşkınl ı k  
içindeki Gölge'n in anımsadığı 
hayallerden bir anlam çıkartmak 
olanaksızdır ve onların teşhisi de 
şöyledir: "Bir sıfırın içine bak, sıfır 
senin için ağlayacaktır!" Maria'nın 
Gölgesi sonunda bir gizemi anımsar: 
"Eski zamandan birçok şey arasında 
yalnızca bir zal im gizemin haykırışını 
anımsıyorum: 'Dünyaya gel ! '  diye 
bağırdı ve yaşamaya başladığımda 
güldü . . .  Ve sonunda beni bu halde, 
kesin ve kendinden emin gördüğünde 
kendisini ısırdı ve 'ÖI!' diye bağırdı." 

Sahne 1 3. Sarhoş Şair 
Cinin Romansı 
Cin "Sihirl i  ve büyüyle bağlanmış 
barda" sarhoş halde yerde 
yatmaktadır. Adamakıll ı Sarhoş Üç 
Kukla bara yaslanmış, Maria'yı 
kaybetmekten duyduğu acıyı anlatan 
Cin'in birbirini tutmayan sözlerini 
yorumlar: "Küçük operada öyküyü 
anlatan şu Cin, bir gölge kaybetti ve 
sarhoş halde durmadan onu arıyor." 
Cin tekrar Maria'ya ulaşmak ister ve 
Gölge'ye, onun yeniden 
doğabileceğini bildiren bir haber 
yollar: "Nerede olursan ol, benden 
sana haber; teninin donukluğunu 
değiştirebilecek küçük sevimli cinleri 
bir araya toplayacağım. Ve 
hapsedilmiş Nasıral ıların meyhane 
söylentileri senin Teşbir'ini geçmişe 
doğru duyuracak." 

Sahne 1 4. Allegro tangabile 
( enstrümantal) 
Adamakı l l ı  Sarhoş Üç Kukla 
sokaklarda Maria'nın Gölgesi'ni arar 
ve Cin'in emri üzerine ona üretkenl ik 
mucizesini önerir. 

Sahne 1 5. Teşbir Milongası 
Sihirl i  bardaki yaratıklar, Maria'n ın  
Gölgesi'ni bulur ve Gölge, onlara 
annel ik simgelerinin içine nasıl 
yerleştirildiğini açıklar: Bedenine 
"büyük bir yama çiçekli rezene ve 
sisal," göğüslerine "güneş sütü" ve 
gırtlağına da "lsa püskürtmesi;" 
"Sesinde, genç ve tembel bir 
canyengue'nin kanaviçe d ikiş tarzı 
vurgulamasıyla anlatır." Gölge, 
kendisinden kimse doğmak istemese 
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de, doğum yapacağını ve dünyaya 
geti rilen herşeyin sadece cansız bir 
çizme olacağını ilan eder 

Sahne 1 6. Tangus Dei 
Cin ve O Pazar Günkü Ses, Buenos 
Aires'de tasasız bir Pazar gününü 
anlatmaya başlar. Ama bu Pazar tüm 
diğerlerinden başkadır. Hamur 
yoğuranların elleri hamur içinde 
titrer, aperitiflerin içindeki zeytinler 
birer küçük yıldıza dönüşür ve Cin 
şöyle der: "Bu pazar ne kadar garip 
bir tohum saçı ldı, hem de yukarıdan, 
otuzuncu kattan; kurulu bir iskelenin 
tek bir kirecinden, dokuz şaşkınlığın 
ani patlamasıyla, bir gölge fıkırdıyor: 
Defne tacıyla bir kadın!" Ve Maria'nın 
Gölgesi yapımı süren bir gökdelenin 
otuzuncu katında keşfedi l ir. Cin, tüm 
doğumların doğumunu şöyle anlatır: 
"Hatta onun isminin bile hamile 
olduğu sanılabilirdi! Sanki daha 
doğmamış küçük bir lsa'nın yetmişinci 
kez yeniden dünyaya gelişi gibi, 
titreyişi tüm iç organlarını sarsıyor, 
yetmiş çivil i göbeğinden uzuyordu." 
Tabii doğan küçük lsa değil, bir kız 
çocuğuydu ve herkes çocuğun kim 
olduğunu soruyordu: Maria'nın tekrar 
doğumu mu? Başka bir Maria mı ? 
Hangi çağda yaşıyoruz? Seyredenlerin 
Sesleri duyuldu: "Aman Allah! 
Seyirciler ayrıca bu tangonun 
sözlerinin ne olduğunu, ya da olması 
gerektiğini öğrenmek istiyor." Hiç 
kimse, hatta Cin bile bu sorunun 
yanıtını veremedi, yalnızca O Pazar 
Günkü Ses sitemle cevap verdi: "Bu 
kızın gözlerinde zaman çalınmış: dün 
ve bugün için o Maria olarak vaftiz 
edilmiştir." 
Eser açık kalan bir notayla sona erer; 
sorgularken aynı zamanda adet 
olduğu üzere öneren bir dua ile biter: 
"Buenos Aires'li Maria'mız . . .  Tüm 
kadınlar arasında unutulmuş kaldın . . .  
Tüm kadınlar arasında uğursuz 
kaldın." 

Andrea Hechtenberg 
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TANGO OPERITA 

G I DON KREMER & KREMERATA MUSICA 
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ASTOR PIAZZOLLA, müzik music 

HORACID FERRER, metin lyrics 

LEONID DESYATNIKOV, uyarlama rranscriprion 

JULIA ZENKO (Marfa), vokal vocal 

JAIRO (Payador ve diger karakterler Payador and orher characrers), vokal vocal 

HORACID FERRER, anlatıcı narraror 

GIDON KREMER, keman violin 

ULA ULIJONA, viyola viola 

MARTA SUDRABA, viyolonsel cello 

MARIA FEDOTOVA, flüt flure 

PER ARNE GLORVIGEN, bandoneon 

V ADlM SAKHAROV, piyano piano 

ALOIS POSCH, kontrbas double bass 

PETER SADLO, vurmalı çalgılar percussion 

Astor Piazzolla ( 1 92 1 - 1 992) 
Maria de Buenos Aires 

Tango Operita 
1. Bölüm Parr 1 :  

Sahne 1 See ne I : Alevare 
Sahne 2: Maria'nın Teması (enstrümantal) 

Scene 2: Theme of Maria ( insrrumenral) 

JULIA ZENKO 

• Arjantin! i şarkıcı Ju l ia Zenko, 
Chico Novarro'nun bir şarkısını 
söylerek i lk defa seyirci karşısına 
çıktıgında altı yaşındaydı. Onlu 
yaşlarında şan dersleri almaya 
başlayan Zenko, yeteneklerini degişik 
caz topluluklarında söyleyerek de 
sergileme imkanı buldu. Aynı 
zamanda Agustin Alezzo'nun 
yönettiği bir okulda, aktör Onofre 
Lovero'dan oyunculuk eğitimi de aldı. 
l ik gösterisine, Bertold Brecht'ten 
küçük bir bölümü oynadığı Two Pesos 
(Iki Peso) operasında çıktı. 1 988'de 
Buenos Aires'deki Teatro Alvear'da 
Marfa Elena Walsh'ın kimi şi irlerini 
söylediği Maria Herminia Avellada'nın 
Requerepi//os oyununda yer aldı. 
Walsh bu performansından sonra 
Jul ia Zenko'yu kendisinin "gerçek 
takipçisi ve şiirlerinin muhteşem bir 
yorumcusu" olarak tanımlamıştı. Bu 
yapımdaki başarısı Zenko'ya 
uluslararası bir kariyerin kapılarını 
açtı. Mercedes Sosa'yla birl ikte New 
York, Küba, Şi l i ,  Kolombiya ve başka 
ülkelerde sahneye çıktı. Dünyanın en 
ünlü yazadarıyla ve müzisyenleriyle 
çalıştı. Kübalı trompetçi Arturo 
Sandoval ve piyano virtüozu Lito 
Vitale de bunların arasındaydı .  
1 995'de ise Arjantin'in en iyi vokal 
sanatçısı olarak Konex Ödülü'ne aday 
oldu. l ik kaydı olan Vital, 1 983'de 
Arjantin Prensario Ödülü'nü kazandı .  
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Sahne 3a: Çı lgın Bir Kaynana Zırıltısı için Aksak Balad 
Scene 3a: Lame Ballad for a Crazy Hurdy-gurdy 

Sahne 3b: Ben Maria'yım . . .  
Scene 3b: I am Maria . . .  

Sahne 4: Çocuk Maria için Carriega Mi longa'sı 
Scene 4: Carriegan Milonga for the Child Maria 

Sahne 5: Füg ve Gizem (enstrümantal) 
Scene 5 :  Fugue and Mysrery (insrrumenral) 

Sahne 6: Valsli Şi ir 
Scene 6: Walrzed-poem 

Sahne 7: Suçlayıcı Toccata 
Scene 7: Accusarion Toccara 

Sahne 8: Yaşlı Sokak Hırsızlarının Canyengue Miserere'si 
Scene 8: Canyengue Miserere of the Old Gucrer Thieves 

l l .  Bölüm Parr I I :  
Sahne 9 :  Maria'nın i lk  Ölümü için Cenaze Kontr-milongası 
Scene 9: Funeral Counrermilonga for the First Death of Maria 

Sahne 1 0: Şafakta Tangata (enstrümantal) 
Scene ı o: Tangara at Dawn (instrumenral) 
Sahne 1 1 :  Agaçlara ve Bacalara mektup 

Scene ı 1 :  A lerter ro the Trees and the Chimneys 
Sahne 1 2: Analizcilerin Aryası 

Scene ı 2 :  Aria of Analysts 
Sahne 1 3: Sarhoş Şair Cin'in Romansı 

Scene ı 3: Romanza of the Drunken Poer Goblin 
Sahne 1 4: Allegro Tangabile ( enstrümantal) 

Scene ı 4 :  Allegra rangabile (insrrumenral) 
Sahne I S: Tebşir Mi longası 

Scene ı 5 :  Milonga of the Annunciation 
Sahne 1 6: Tangus Dei 
Scene ı 6: Tangus Dei 

1 1 .6.2002 Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia Eirene Museum, 7 : 30pm 

1 997'den sonra dokuz albüm daha 
kaydeden Zenko'nun 1 993'de 
çıkarmış oldugu Asi va la vida, Yılın En 
Iyi Kaydı Ödülü'nü (Asociacion 
Cronistas del Especticulo) aldı. 

• The Argenrine s inger Julia Zenko 
was six years old when she fırsr 
performed in public, singing a song by 
Chico Novarro ro an audience of one 
hundred people. She was stili in her 
reens when she began raking singing 
lessons, white at the same rime fı nding 
an ourler for her ralenrs in various jazz 
groups. She srudied acring as well ,  at 
the school run by Agusrin Alezzo and 
wirh the acror Onofre Lovero. She made 
her professional debur performing a 
fragmentary piece by Berrolt Breche in 
the opera Dos centavos (Two Pesos) .  In 
1 988, when she performed same poems 
by Marfa Herminia Avellaneda's 
l?equerepillos at the Tearro Alvear in 
Buenos Aires, Walsh deseribed her as 
her rrue successor and an outstanding 
inrerprerer of her poerry. The success of 
this producrion alsa opened doors ro 
Julia Zenko. Togerher wirh Mercedes 
Sosa, she has appeared in New York, 
Cuba, Chile, Colombia and elsewhere. 
She has worked with world-famous 
wri rers and leading musicians 
including the Cuban rrumperer Arturo 
Sandoval and piano vi rruoso Li ro 
Vitale. In 1 995 she was naminared for 
the Konex Prize as one of the fınesr 
Argenrinen vocal isrs of the decade. Her 
debut recordi ng, Vi ta! was awarded rhe 
Argenrinen Prensario Prize in 1 983 .  By 
1 997 she had recorded nine more 
albums. Her 1 993 release, Asi va la 

vida, was acclaimed as Best Recording 
of the Year by the Asociaci6n Cronisras 
del Espewiculo. 

JAIRO 

• Jairo, Arjantin'de Cruz del Eje'de 
dogan besteci ve şarkıcı Mario Ruben 
Gonzalez'in sahne adıd ır. 1 970'de 
kariyerine başlayan sanatçı, bugüne 
kadar Ispanyolca ve Fransızca (daha 
sonra Paris'de 1 S yıl yaşadı) başta 
olmak üzere dört dilde SOO kadar 
şarkı kaydı yaptı. Beraber çalıştığı ve 
kayıt yaptığı müzisyenler arasında 
Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Arie 
Ramirez, Pedro Aznar, Lito Yitale, 



Jaime T orres, Eladia Blazqauez ve 
Daniel Binelli yer almaktadır. Maria 
Elena Walsh, Horacio Ferrer, Daniel 
Salzano, Charles Aznavur ve Louis 
Arnade gibi müzisyenler ve Jorge 
Louis Borges i le Paul Eluard gibi 
şairlerle yaptığı ortak çalışmalarla 
bugüne kadar 250 kadar beste yaptı. 
Paris, T oulouse, Brüksel, Madrit, 
Caracas ve Buenos Aires'de tek 
kişi l ik gösteriler yapan sanatçının 
gerçekleştirdiği prodüksiyonlar 
arasında Revo/ver (Carlos Garden 
hakkında); Passionate Crime (Astor 
Piazzolla ve Pierre Philippe hakkında); 
Jairo Sings Borges (değişik Arjantinli 
bestecilerin bestelediği Borges'in 
şiirlerinden oluşan bir gösteri) ve 
Atahualpa by Jairo (Arjantin'in en 
önemli halk müziği bestecisi 
Atahualpa Yupanqui'nin anısına) 
bulunmaktadır. Buenos Aires'de 
1 996'da, aralarında Chick Corea, 
Gary Burton, Danilc Perez, Hermeto 
Pascoal, Horacio Ferrer ve Soledad 
Bravo'nun da bulunduğu 
müzisyenlerle birlikte Astartango is imli 
bir multimedya gösterisi 
gerçekleştirdi. 1 997'de ise 
bandoneoncu Daniel Binelli ve 
oyuncu Lito Cruz'la birlikte Borges & 
Piazzolla is imli albümünü kaydetti. Bu 
Piazzolla'nın Borges'in sözleri üzerine 
kurulmuş olan The Tango'sunun yeni 
bir versiyonuydu. Jairo son olarak 
1 998'de dini ve sosyal konulara 
gönderme yapan Estampitas isimli 
albümünü kaydetti. 

• Jairo is the srage name of the 
composer/singer Mario Ruben 
Gonzalez, a nar i ve of Cruz del Eje in 
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Argentina. Since starting his career in  
Spain in  1 970, he has recorded abour 
500 songs in four languages, bur 
mostly Spanish and French (he larer 
lived in Paris for over 1 5  years). Anisrs 
wirh whom he has recorded include 
Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Ariel 
Ramirez, Pedro Aznar, Li to Virale, 
Jaime Torres, Eladia Blazquez and 
Daniel B ineli i. Jairo has composed 250 
songs in collaborarion wi rh  such anisrs 
as Marfa Elena Walsh, Horacio Ferrer, 
Daniel Salzano, Charles Aznavour and 
Louis Arnade and to poerry by Jorge 
Lufs Borges and Paul Eluard. He has 
presenred one-man shows in Paris, 
Toulouse, Brussels, Madrid, Caracas 
and Buenos Aires. Among his many 
producrions have been Revo/ver (about 
Carlos Gardel), Passionate Crime (about 
Astor Piazzolla and Pierre Philippe), 

Jairo Sings Borges (in which Borges' 
poetry was ser to music by different 
Argenrine composers), and Arahualpa 
by Jairo (a tribure to Arahualpa 
Yupanqui ,  the grearest Argentine folk 
composer). In 1 996, Jairo took part in a 
multimedia performance in Buenos 
A ires ritled Astortango with Chick 
Corea, Gary Burton, Danilo Perez, 
Hermeto Pascoal, Horacio Ferrer and 
Soledad Bravo. In 1 997,  in  
collaboration with bandoneonist Daniel 
Binelli and actor Li to Cruz, he recorded 
the CD, Borges & Piazzolla, a version of 
Piazzolla's The Tango, with lyrics by 
Borges. Jairo's recenr album, 
Estampitas, recorded in  1998, deals 
with religious social rhemes. 

HORACIO FERRER 

• Arjantinl i  şair Horacio Ferrer 
1 933'de Montevideo'da doğdu. 
Mimarlık, tiyatro ve müzik eğitimi 
aldı. Kendi kurduğu Club de la 
Guardia'da ilk tango derslerini alarak, 
şiirlerinin ilk ci ldi Romancero'yu 
yayınladı ve El tango del a/ba oyununu 
gerçekleştirdi. Gençliğinin bir kısmını 
geçirdiği Buenos Aires'de topluluk 
lideri Anibal Troilo'yu ve Astor 
Piazzolla'yı tanıdı. Piazzolla'yla birlikte 
yaptığı çalışmalar birçok çalışmada 
kendini göstermektedir. Bunlardan 
biri 1 973'de En Iyi Latin Amerika 
Eseri dalında Japonya Müzik ve 
Tiyatro Ödülü'nü alan Maria de 

Buenos Aires; bir diğeri ise kısa operası 
El pueblo joven: Opera de dos 
mundos'tur. Bunların yanı sıra, Ferrer 
ve Piazzolla'nın ortak çalışması olan, 
70'i aşkın tango bulunmaktadır. 
1 995'te Horacio Ferrer Arjantin 
Yazarlar ve Besteciler Birliği'nce onur 
ödülü verilen sanatçının The Golden 
Age of Tan go (T ango'nun Altm Çağ1) 
başlıklı çalışması sonraki yıl 
Barcelona'da yayınlandı. Manrique 
Zago tarafından yayına hazırlanan 
bütün eserleri Morire en Buenos Aires 
(Buenos Aires'te Ö/eceğim) başlığıyla üç 
cilt halinde yayınlandı. Arjantin 
Cumhuriyeti Ulusal Tango 
Akademisi'nin kurucusu olan Horacio 
Ferrer, benzer derneklerin Şi l i ,  Küba, 
Meksika, Brezilya, Fransa, Ispanya, 
Belçika, Hollanda, Almanya ve 
lsveç'te de kurulmasına yardımcı 
oldu. 

• The Argentine poer Horacio Ferrer 
was born in  Montevideo in 1 933 .  He 
studied archirecrure, theatre and music. 
He also founded the Club de la 
Guardia, where he fırsr began studying 
the tango, published his fırsr voulme of 
poerry, Romancero canyengue, and 
produced his play El tango del alba. He 
spenr part of his yourh in Buenos Aires, 
where he made the acquainrance of the 
bandleader, Anibal Troilo, and of Astor 
Piazzolla. His friendship with Piazzolla 
and rheir close working relarionship are 
documenred i n a large number of 
works. These include Maria de Buenos 

Aires, which received the 1 97 3  Japanese 
Award for Music and Literature (for the 
best work from Latin America) and 
second short opera, El pueblo joven: Opera 

de dos mundos (The Young Vii/age: Opera 

ofTwo Worlds), as well as more rhan 
seveney rangos. In 1 995 ,  Horacio Ferrer 
was honoured by the Sociedad 
Argentina de Aurores y Composirores. 
The following year, his study of the 
tango, The Golden Age of Tango, was 
published in Barcelona. His complere 
works, edired by Manrique Zago, have 
been published in three volumes under 
the ritle Morire en Buenos Aires. A 
freeman of the ciry of Buenos Aires, 
Horacio Ferrer is  founder and presidenr 
of the Academia Nacional del Tango of 
the Republic of Argentina. He has also 
esrablished similar societies in  Chile, 



Cuba, Mexico, Brazil ,  France, Spain,  
Belgium, the Netherlands, Germany 
and Sweden. 

GIDON KREMER 

• 25 yıldan beri muhteşem bir 
kariyer sürdüren Gidon Kremer, 
sadece tüketi lmiş müzik türlerinde 
değil, değişik ve keşfedilmemiş müzik 
türlerinde de yaptığı çalışmalarla 
müzik dünyasına kişisel damgasını 
vurdu. Letonya'da Riga'da doğan 
Kremer, dört yaşındayken keman 
dersleri almaya başladı. 1 8  yaşına 
geldiğinde David Oystrah'ın Moskova 
Konservatuvarı'ndaki master sınıfına 
katı ldı. Çağdaş besteci lerin 
çalışmalarının yanı sıra daha az bilinen 
eseriere ilgi göstermesi onun en 
önemli yönüdür. Batıya yerleştiğinden 
bu yana kendine adanan birçok eseri 
çalan Kremer aynı zamanda birçok 
eseri de i lk kez seslendirmiştir. 
Sanatçının yaptığı çalışmalarla Alfred 
Schnittke, Sofıa Gubaidulina, Arvo 
Part, Luigi Nono, Ervin Schulhoff ve 
Arthur Lourie'nın birçok bestesi 
tanınma fırsatı bulmuş ve 
müzikseverler de klasik müziğe başka 
bir açıdan bakabilmeyi ve bu müziği 
her zaman çağdaş müzik kriterlerince 
değerlendirebilmeyi öğrenmiştir. 
Oda müziğine de büyük bir ilgi duyan 
Kremer, diğer önemli müzisyenlerle 
birl ikte Avusturya'daki Lockenhaus'da 
önemli bir merkez oluşturdu. 1 997'de 
Yehudi Menuhin'in yerine Gstaad 
Festivali'nin yöneticisi oldu. 1 730 
tarihli bir Guarneri del Gesu (ex 
David) kemanla çalan Kremer'in son 
olarak yaptığı kayıtlar arasında 
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lmpressions d'enfance, Out of Russia, 
From My Home ve Le Cinema 
bulunmaktadır. Sanatçının 1 996 yılında 
kaydettiği ve Istanbul Müzik Festivali 
de dahil olmak üzere birçok festivalde 
seslendirdiği Hommage o Piazzolla 
isimli projesi bütün dünyanın ilgisini 
Arjantin'in en önemli bestecilerinden 
biri olan Piazzolla'ya çevirdi. 

• Gidon Kremer has performed 
inrernarionally for more rhan 25 years. 
He has made his mark on the musical 
world as an art i st of singular srarure 
not only as a violinist of the highesr 
international standing bur also as a 
performing artİst of parricularly 
pronounced individualiry who avoids 
the well-worn path and serikes out in 
new direcrions. Kremer was born in 
Riga (Larvia) and was four years old 
when he first began to study the violin .  
Ar the age of 1 8  he enrolled in David 
Oisrrakh's master class at the Moscow 
Conservatory. His devorion to 
unknown works of the classical period 
as well as to contemporary compasers is 
especially noreworthy. Since seniing in 
the W esr, he has borh premiered and 
been the dedicaree of numerous works. 
Thanks to his rireless efforrs, we have 
come to know compasers such as Alfred 
Schnirrke, Sofia Gubaidulina, Arvo 
Part, Luigi N ono, Ervin Schulhoff and 
Arthur Lourie, and we even regard 
classical music in a new way - as music 
that is  always and ever comremporary . 
Kremer is particulary dedicated to 

· chamber music, for which he has 
created a mecca, wirh other important 
arrisrs, in Lockenhaus in Austria. In 
1 997, he succeeded Y ehudi Menuhin as 
director of the Gstaad Festival. Gidon 
Kremer's most recent Teldec recordings 
include lmpressions d'enfance. Out of 

Rmsia, From My Home and Le Cinema. 

Through performances and his best
seliing recording for Nonesuch, 
Hommage a Piazzolla, released in 1 996, 
he has conrribured ro the renaissance of 
incerest in Piazzolla's life and music. 
Gidon Kremer plays on a Guarneri del 
Geslı - ex David - daring from 1 730. 

LEONID D ESYATNIKOV 

• Rus besteci Leonid Desyatnikov, 
St Petersburg Konservatuvarı'ndaki 

eğitimini tamamladığı 1 978'den 
itibaren bağımsız besteleri ve film 
müzikleriyle kendini tanıttı. Gidon 
Kremer'le olan dostluğu bir dizi 
konser ve kayıt çalışmalarıyla 
sonuçlandı. Desyatnikov'un Astor 
Piazzolla'nın Maria de Buenos Aires 
eserini oda müziğine uyarladığı 
versiyonu, onun Piazzolla'dan yaptığı 
i lk uyarlama deği ldir. Kremer'in 
yönlendirmesiyle tangoyla tanışan 
Desyatnikov, ardından Piazzolla'nın iki 
bestesini Astor Dörtlüsü için uyarladı. 
Her iki eser de 1 996'da i lk kez 
seslendiri ldi .  Desyatnikov'un Sakat 
(Günbatımı) fi lmi için bestelediği 
Absa/om's Death ve Tango, Gidon 
Kremer'in son albümlerinden Le 
Cinema'da yer aldı. 

• The Russian composer Leonid 
Desyarnikov complered his studies at 
the St Petersburg Conservaroi re i n 
1 978, since which rime he has become 
known for his independent 
compositions and for a series of film 
scores. His ongoing friendship with 
Gidon Kremer culminared last year in 
the current performances and 
recording, on which they worked very 
closely togerher. Desyarnikov's 
chamber version of Astor Piazzolla's 
Maria de Buenos Aires is not his first 
arrangement of works by the 
Argenrinen composer: he first became 
hooked on the rango when, at the 
insrigarion of Gidon Kremer, he 
transeribed rwo of Piazzolla's works for 
the Astor Quartet. Borh rranscriptions 
were premiered in Moscow in 1 996. 
Desyarnikov's works, Absalom's Death 

and Tango from the fi l m Sakat (Sunset), 

are fearured on Gidon Kremer's most 
recenr Teldec record ing, Le Cinema. 

MARIA D E  BUENOS AIRES 

"Tan go, müzik, dans, şiir veya şarkı gibi 
bildiğimiz sanat türlerinden değildir. O, 
her bireyin özgürlük ve bağımsızlığını 
ilgilendiren bir yaşam biçimidir. " 
Horacio Ferrer 

• Horacio Ferrer, 1 948'de 
arkadaşlarıyla gittiği bir tango 
kulübünde bandoneoncu ve besteci 
Astor Piazzolla ustayla tanışma 
cesaretini kendinde topladığında 



henüz çok gençti. O günden sonra iki 
adamın yolları değişik nedenlerle 
birkaç kez daha kesişti. Ferrer 
Piazzola'nın birkaç albümünün 
program notlarını yazdı ve bu müzik 
türünün uzmanlarından biri olarak 
tanınmaya başladı. O sıralarda 
Piazzolla, bu genç adamın aynı 
zamanda bir şair olduğunu henüz 
bilmiyordu. Ferrer, 1 965'de 
yayınlanan i lk kitabındaki şi irlerden 
birini de Piazzolla'ya adamıştı. 
Piazzolla Ferrer'in kendisine yolladığı 
kitabı aldığında yanıtı şöyle oldu: 
"Horacio, senin şi irde yaptığın benim 
müzikte yaptığınıla aynı şey. Bundan 
sonra birl ikte çalışmal ıyız." Bundan 
kısa bir süre sonra Piazzolla Ferrer'e 
enstrümantal müziğin, şarkıların ve 
şiirin bir araya geldiği bir eser yazması 
teklifinde bulundu. Bu sırada Ferrer 
gazeteci olarak da çalışıyordu. 
Gazetesi onu genç bir çiftin (Marfa ve 
Jose) hikayesini yazmak için 
görevlendirmişti. Bu hikaye Ferrer'e 
Maria de Buenos Aires' i  yazması için 
i lham kaynağı oldu. Piazzolla, 
Ferrer'in yazımını bitirdiği eseri, 1 968 
Ocak ve Şubat aylarında besteledi. Ve 
eser Tan go Opereti altbaşlığıyla Mayıs 
1 968'de Buenos Aires'deki Planet 
Tiyatrosu'nda ilk kez sahnelendi. 
Eser, bütün ihtişamı ve 
bozulmuşluğuyla birl ikte Buenos 
Aires'i simgeleyen, aynı zamanda hem 
bir azize, hem de bir fahişe olan Maria 
öznelinde kurgulanmıştır. Eserde 
Marfa'nın yanı sıra, bir anlatıcı ve 
değişik karakterleri canlandıran bir 
erkek şarkıcı bulunmaktadır. Eserin 
kaydında anlatıcı Horacio Ferrer'dir; 
iki vokal solist ve koro ise Arjantinl i 
sanatçı lardan oluşmaktadı r. Keman, 
bandoneon, piyano, kontrbas, 
viyolonsel, perküsyon, viyola ve 
flütten oluşan oda müziği topluluğu, 
vokalistleri tamamlamakta ve 
enstrümantal heyecan 
oluşturmaktadır. Piazzolla'nın bu 
eserini Desyatnikov düzenlemiştir. 
Desyatnikov, daha önce 1 996'da 
Piazzol la'nın iki tangosunu Gidon 
Kremer ve Astor Dörtlüsü için 
düzenledikten sonra tangoya 
-özel likle Piazzolla'nın müziğine- aşık 
olmuştu. Desyatnikov'un bestelediği 
ve Sakat (Gün Batımı) fi lminde yer 
alan Absalom's Death ve Tango gibi 
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parçalar Gidon Kremer'in son kaydı 
Le Cinema'da yer aldı. i lk kez 
sahnelenmesinin üzerinden 30 yıl 
geçtikten sonra Maria de Buenos 
Aires' in yeni CD'sinin kaydedilmesi 
üzerine Buenos Aires'deki evinde 
Horacio Ferrer şunları yazıyordu: 
"Bir başka büyük müzisyen ve 
Piazzolla tutkunu Gidon Kremer, 
muhteşem bir karar alarak bu kaydı 
yaptı ve katıimam için beni davet etti. 
Bütün dünya ona teşekkür ediyor; 
Marfa da." 

• The reenager Horacio Ferrer firsr 
summoned the courage ro inrroduce 
himself ro the grear 
bandoneonisr/composer Asror Piazzolla 
in a club where Ferrer and his friends 
hung out ro lisren ro rheir favorire kind 
of music. The year was 1 948. The rwo 
men's parhs crossed subsequenrly on 
several occasions. Ferrer wrore 
programme nores for some of 
Piazzolla's albums and became known 
as a specialisr in the history of tango. 
Sri l l  Piazzolla was unaware that the 
younger man was also a poer. When 
Ferrer's firsr book of poerry was 
released in 1965 ,  ir included a poem 
dedicared ro Piazzolla and he senr him 
a copy. Piazzolla replied, "Horacio, 
whar you do in poerry is whar I do in 
nıusic. From now on, we musr work 
rogerher." Soon afrer, Piazzolla invired 
Ferrer ro write a show that would 
combine recirarion wirh insrrumenrals 
and songs. Ar the rime, Ferrer was also 
working as a journal isr. His newspaper 
had senr him ro write a srory abour 
how a young couple -Marfa and Jose-

put a new household rogerher as they 
prepared for the ir wedding and this 
srory became the inspiration for Maria 

de Buenos Aires. Ferrer completed the 
l ibretro in the second half of 1 967 and 
Piazzolla wrote the score in January 
and February 1 968. The premiere rook 
place in Buenos Aires's Planet Thearre 
in May 1 968. The work was subtirled 
Tango Operita. At its core is Marfa, 
who is borh a saint and a whore, the 
personification of Buenos Aires in all 
i ts splendour and decay, i ts euphoric 
high spirits and wistful melancholy. 
The cast i ncludes Marfa, a male 
narraror and a male s inger who plays a 
series of characters . In the current 
record ing,  the narraror is  the work's 
l ibrettist, Horacio Ferrer; the two vocal 
soloists and the chorus are native 
Argentines. The chamber ensemble 
cansisring of viol in ,  bandoneon, piano, 
double bass, cello, percussion, viola and 
flute, complements the vocalists and 
provides i nstrumental exeiternem and 
immediacy. For this CD, Piazzolla's 
score has been arranged by Leonid 
Desyarn ikov, who fel l  in love with 
tango in  general and Piazzolla's tangos 
i n  particular, when he transeribed two 
of them for Gidon Kremer and his 
Asror Quartet in 1 996. Desyatnikov's 
own compositions, Absalom's Death and 
Tango from the film Sakat (Sunset) are 
featured on Gidon Kremer's recent, Le 

Cinema. 

From his home i n  Buenos Aires in May 
1 998, 30 years after the world premiere 
of Marfa de Buenos Aires and as the 
Teldec CD is about ro be released, 
Horacio Ferrer writes: "Gidon Kremer, 
anather great musician and devotee of 
Asror Piazzolla, who would have 
admired and esteemed him, has taken 
the wonderful in itiative ro make this 
recording and ro invite me ro 
parricipate. The whole world thanks 
him. And so does Marfa ." 

Maria de Buenos Aries 

Sahne 1 :  Alevare 
Buenos Aires'de gece. Cin Maria'ya 
aşıktır ve yoldaki bir çatlaktan, büyü 
aracılığıyla Maria de Buenos Aires'in 
unutulmuş hayal ini yeniden 
canlandırır: "Vakit geldiğine göre 
şimdi. Gri duman ve kara çi men . . .  B ir 



mantar ve senin sesin -Maria'nınki 
gibi- anımsayışınla birlikte ortaya 
çıkacak, burada küçük ve tek, şimdi." 

Sahne 2: Maria'nın Teması 
( enstrümantal) 
Maria, kendi anlatım dili olan Tango 
temasıyla girer. 

Sahne la: Çılgın Bir Kaynana 
Zırıltısı için Aksak Balad 
Cin ve Gizemden Gelen Adam'ın 
eşliginde, bir Payadcr'un (Arjantinl i  
halk şarkıcısının) Sesi, Maria'nın 
öyküsünü anlatmaya başlar: "Küçük 
kız, Tanrı'nın sarhoş oldugu bir günde 
dogmuştu; egri üç çivinin sesini 
bozması da bundan . . .  Sesi lanetli 
dogmuştu!" Eşit derecede hem aşkı, 
hem de nefreti çeken Maria, hem 
'tanrıça, hem de fahişe'ydi, Buenos 
Aires'in kenar mahallerindeki 
genelevlerle batakhanelerde dolaşırdı. 
Cin ve Payador, Hz. Meryem gibi 
kutsanmamış ve "Tüm kadınlar 
arasında unutulmuş olan Buenos 
Aires'in kederli Maria'sı" için dua 
ederler. 

Sahne lb: Ben Maria'yım 
Maria kendini tanıtır: "Ben Maria'yım . . .  
Tango Maria, sefih Maria, gecenin 
Maria'sı, tutkulu Maria, Buenos Aires'in 
aşkı Maria, o benim işte." 

Sahne 4: Çocuk Maria için 
Carriega Milonga'sı 
Buenos Aires'li Uykucu bir Serçe 
Maria'yı ve onun geçmişini anlatır: 
"Sokak ona nefreti ögretti, kokuşmuş 
annesi tembelligi aşıladı, babasından 
ise başarısızlık kaldı." Serçe, Maria'yı 
seven i lk  erkek oldu. Ama, hem 
çeken, hem de iten garip güçlere 
sahip olan Maria onu tekmeyle 
kovarak "Seni sevmeyen bir gülüm 
ben, benimle asla bir arada 
olamayacaksın" der. Hüsrana ugrayan 
Serçe, Maria'nın kenar mahalleleri 
terk edecegini ama bundan böyle 
duyacagı "tüm sesler arasında" 
onunkini "her zaman" işitecegi 
kehanetinde bulunur. 

Sahne 5: Füg ve Gizem 
(enstrümantal) 
Maria kenar mahallelerden ayrı l ır ve 
Buenos Aires'in merkezine gelir. 
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Suskun ama büyülenmiş gibi kentte 
dolaşmaya başlar. 

Sahne 6: Valsli Şiir 
Maria, bandoneon ve tangonun onu 
baştan çıkarmasına izin vererek 
karanl ık bir yaşam sürmeye başlar; bu 
arada ölümünün yakın oldugunu da 
hisseder: "Pezevenklerin gölgesi 
kokan bandoneondan genelev 
dünyasının başmeleginin, yedi gibi 
tmlayan ve -daima- benim olan yedi 
sesli pis akorunu yaydıgını 
duyuyorum . . .  Ve tangolanmış 
küllerden geri kalan ben olacagım . . .  
Ve bandoneonun nefesinde, tek 
atı l ıml ık kurşun gibi benim ölümüme 
bagıracak bir mermi var." 

Sahne 7: Suçlayıcı Toccata 
Cin yeniden anlattıgı öyküye kendini 
kaptırır ve bandoneonu Maria'yı 
baştan çıkarmakla, onu kötü yola 
düşürmek ve ona hakaret etmekle 
suçlar: "Senin özel ve keyfine göre 
çıkardıgın sesler arasında, Şeytan'ın 
biledigi dil lerinin de oldugunu 
bil iyorum . . .  Ve orada, lbl is'in 
biçmesiyle kanayan mat fı ldişi tuşlarda 
Maria'nın sesindeki tüm öpücükler 
görülür." Cin bandoneonu ortasından 
ikiye böler: "Bir yandan digerine, ki, 
hüzünlü ölesin, yitirdigini haykırasın. 
Bir tür bulantılı tangoda." 

Sahne 8: Yaşlı Sokak 
Hırsızlarının Canyengue 
Miserere'si 
Maria bu arada kentin yeraltı 
dünyasına inmiştir. Onun gelmesini 
bekleyen Yaşlı Hırsızlar ve Eski 
Genelev Işleticileri gülünç ve garip 
bir missa ayiniyle bunu kutlar. 
Maria'nın bedeni ölüme mahkumdur, 
ama gün ışıgı işkencesine tutulmak 
üzere gölgesinin Buenos Aires 
sokaklarına dönmesine izin 
verilmiştir: "Bundan böyle ve sonsuza 
kadar gölgeni lanetliyorum; Tanrı'nın 
elinden çahnarak, asfalta geri 
dönerek, acı içinde, yalnız, suçlarınla 
sürüklenmen, bir kadın ve bir gölge 
olarak güneşin yedi bıçagıyla 
kanatılman için . . .  Dünyanın tüm 
kötülükleriyle çiçeklenmiş, tümüyle 
ve sonuna kadar açık; ve şimdi de 
yürek herşeye karşın daha kötü 
olmayı reddediyor!" 

ll. Bölüm: 
Sahne 9: Maria'nın lik Ölümü 
için Cenaze Kontr-Milongası 
Cin, Maria'nın komik cenaze ayinini 
anlatır: "Köşede karasevdayla hala 
biribirine sıkıca bagh iki mumya vardı, 
birçok kez ölmüş olan iki Malena 
(kötü kadın) ona cesurca ölmesini 
ögretiyordu. Fabrikalarda, geceyi 
dokuyan kızlar Maria'nın üstüne 
sentetik bir sardunya ile pamuktan bir 
orkide koydular. Bir espresso'nun 
telvesine atılan bahşişlerle iki dilenci 
tarafından gömüldü. Buenos Aires'li 
Maria i lk kez agladı." 

Sahne 1 O. Şafakta Tangata 
( enstrümantal) 
Maria'nın bedeni gömülmüştür, ama 
gölgesi -eski sahibinden habersiz
yolunu şaşırmış ve kimsesiz kente 
dolaşır durur. 

Sahne 1 1 .  Ağaçlara ve 
Bacalara Mektup 
Tüm hafızasını yitirmiş ve kimlik 
duygusundan yoksun olan Maria'nın 
ümitsiz Gölgesi, onu güneşten 
koruyan agaçların ve bacaların 
üzerine mesajlar yazar; ancak 
"güneyin astması -rüzgar, Amin'in 
tadı, sürgün edilmiş erkek- Sakin 
Tango'sunu Buenos Aires'de 
yazmaya" başlayınca insanların onun 
tangosunu ilk ve son kez duyacagı 
kehanetinde bulunur. Ayrıca 
insanlardan onun için hep üzüntü 
duymalarını da ister. Birdenbire kim 
oldugunu anımsar ve mektubunu 
"Maria'nın Gölgesi" diye imzalar. 

Sahne 1 2. Analizcilerin Aryası 
Maria'nın Gölgesi anlaşılması güç bir 
grup analizeiye yakalanır: "Gel ve 
harika pişmanilgın yedi tek Val ium 
hapıyla yaptıgı traj ik atılım 
hokkabazlıgını seyret!" Fakat 
şaşkın l ık içindeki Gölge'nin 
anımsadıgı hayallerden bir anlam 
çıkartmak olanaksızdır ve onların 
teşhisi de şöyledir: "Bir sıfırın içine 
bak, sıfır senin için aglayacaktı r!" 
Maria'nın Gölgesi sonunda bir gizemi 
anımsar: "Eski zamandan birçok şey 
arasında yalnızca bir zalim gizemin 
haykırışını anımsıyorum: 'Dünyaya 
gel ! '  diye bagı rdı ve yaşamaya 
başladıgımda güldü . . .  Ve sonunda 



beni bu halde, kesin ve kendinden 
emin gördü�ünde kendisini ıs ırdı  ve 
'ÖI!' diye ba�ırdı." 

Sahne 1 3 . Sarhoş Şair 
Cinin Romansı 
Cin "Sihirli ve büyüyle ba�lanmış 
barda" sarhoş halde yerde 
yatmaktadır. Adamakı l l ı  Sarhoş Üç 
Kukla bara yaslanmış. Maria'yı 
kaybetmekten duydu�u acıyı anlatan 
Cin'in birbirini tutmayan sözlerini 
yorumlar: "Küçük operada öyküyü 
anlatan şu Cin, bir gölge kaybetti ve 
sarhoş halde durmadan onu arıyor." 
Cin tekrar Maria'ya ulaşmak ister ve 
Gölge'ye, onun yeniden 
do�abilece�ini bildiren bir haber 
yollar: "Nerede olursan ol, benden 
sana haber; teninin donuklu�unu 
de�iştirebilecek küçük sevimli cin leri 
bir araya toplayaca�ım. Ve 
hapsedilmiş Nasıralıların meyhane 
söylenti leri senin Teşbir' ini geçmişe 
do�ru duyuracak." 

Sahne 1 4. Allegro tangabile 
( enstrümantal) 
Adamakı l l ı  Sarhoş Üç Kukla 
sokaklarda Maria'nın Gölgesi'ni arar 
ve Cin'in emri üzerine ona üretkenlik 
mucizesini önerir. 

Sahne 1 5. Teşbir Milongası 
Sihirli bardaki yaratıklar, Maria'nın 
Gölgesi'ni bulur ve Gölge, onlara 
annelik simgelerin in içine nasıl 
yerleştirildi�ini açıklar: Bedenine 
"büyük bir yama çiçekli rezene ve 
sisal," gö�üslerine "güneş sütü" ve 
gırtla�ına da "lsa püskürtmesi;" 
"Sesinde, genç ve tembel bir 
canyengue'nin kanaviçe dikiş tarzı 
vurgulamasıyla anlatır." Gölge, 
kendisinden kimse do�mak istemese 
de, do�um yapaca�ını ve dünyaya 
getirilen herşeyin sadece cansız bir 
çizme olaca�ını ilan eder 

Sahne 1 6. Tangus Dei 
Cin ve O Pazar Günkü Ses, Buenos 
Aires'de tasasız bir Pazar gününü 
anlatmaya başlar. Ama bu Pazar tüm 
di�erlerinden başkadır. Hamur 
yo�uranların elleri hamur içinde 
titrer, aperitiflerin içindeki zeytinler 
birer küçük yıldıza dönüşür ve Cin 
şöyle der: "Bu pazar ne kadar garip 
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b i r  tohum saçı ldı, hem de yukarıdan, 
otuzuncu kattan; kurulu bir iskelenin 
tek bir kirecinden, dokuz şaşkınlı�ın 
ani patlamasıyla, bir gölge fıkırdıyor: 
Defne tacıyla bir kadın!" Ve Maria'nın 
Gölgesi yapımı süren bir gökdelenin 
otuzuncu katında keşfedi l ir. Cin, tüm 
do�umların do�umunu şöyle anlatır: 
"Hatta onun isminin bi le hamile 
oldu�u sanılabi l irdi! Sanki daha 
do�mamış küçük bir lsa'nın yetmişinci 
kez yeniden dünyaya gelişi gibi, 
titreyişi tüm iç organlarını sarsıyor, 
yetmiş çivi l i  göbe�inden uzuyordu." 
Tabii do�an küçük lsa de�il, bir kız 
çocu�uydu ve herkes çocu�un kim 
oldu�unu soruyordu: Maria'nın tekrar 
do�umu mu? Başka bir Maria mı ? 
Hangi ça�da yaşıyoruz? Seyredenlerin 
Sesleri duyuldu: "Aman Allah! 
Seyirciler ayrıca bu tangonun 
sözlerinin ne oldu�unu, ya da olması 
gerekti�ini ö�renmek istiyor." Hiç 
kimse, hatta Cin bile bu sorunun 
yanıtını veremedi, yalnızca O Pazar 
Günkü Ses sitemle cevap verdi: "Bu 
kızın gözlerinde zaman çal ınmış: dün 
ve bugün için o Maria olarak vaftiz 
edilmiştir." 
Eser açık kalan bir notayla sona erer; 
sorgularken aynı zamanda adet 
oldu�u üzere öneren bir dua ile biter: 
"Buenos Aires'li Maria'mız . . .  Tüm 
kadınlar arasında unutulmuş kaldın . . .  
Tüm kadınlar arasında u�ursuz 
kaldın." 

Andrea Hechtenberg 
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TON KOOPMAN, şef, conductor 

HENRIETTE FEITH, soprano - ROBIN BLAZE, alto 

JÖRG DÜRMÜLLER, tenor - KLAUS MERTENS, bas bass 

Georg Friedrich Haendel ( 1 685-1 759) 
Konçerto Grosso, Sol Minör Op.6 No.6 

Concerro Grosso Op.6 No.6 i n G M inor (HWV324) 

• Largo e affettuoso • A tempo giusto • Musette ( Larghetto) • Allegra • Allegra 

Georg Friedrich Haendel 
Kraliçe Caroline için Cenaze Ilahisi The ways of Zion do moum 

Funeral Anrhem for Queen Carol ine (HWV264) 

Ara Inrermission 

Georg Friedrich Haendel 
Dettingen Zaferi için Te Deımı for rhe Vicrory of Derringen (HWV283) 

1 2.6.2002, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia Eirene Museum, 7 : 30pm. 

Hollanda BcıJkonsolosluğu Atmterdam Barok Orkestrası'nm bu performam/lll istanbul'daki Hollanda 
Sarayı'nm yeniden açılıJ etkinlikleri kapsammda yukarıda sayılan sponsorlarla birlikte gerçekleJ!irmi;tir. 
The Cansulale General of the Nether/anc/s has adopted the performana of the Amsterdcwı Baroque Orrhestra 

in the framework of the re-opening of the "Palais de Hollande" in İstanbul, in co-opera tion 
with the co-spomors mm tioneel ab011e. 

TON KOOPMAN 

• 1 970'1i yıl lardan beri konser 
sahnelerinin alışılmış bir ismi olan 
Ton Koopman, Hollanda'nın Zwolle 
kentinde 1 944'de dogdu. Klasik 
egitiminin ardından Amsterdam'da 
org, klavsen ve müzikoloji egitimi 
aldı. Henüz kariyerinin 
başlarındayken, org ve klavsen 
yorumcusu olarak başarılarından 
dolayı iki kez Prix d'Excellence 
ödülünü aldı. 
Koopman 1 979'da, günümüzde halen 
en iyi eski dönem enstrüman 
topluluklarından biri olan Amsterdam 
Barok Orkestrası'nı ve 1 992'de de 
Amsterdam Barok Korosu'nu kurdu 
ve bu iki oluşum kariyerinin temel 
eksenini oluşturdu. Otantik 
enstrümaniarın müzikolojik 
prensipiere uygun olarak çalınması, 
başından beri Koopman'ın 
çalışmalarının ana temasını oluşturur. 
Kurdugu topluluklar, i lham veren 
şefliginin altında Monteverdi'den 
Mozart'a kadar çok geniş bir 
repertuvarı seslendirdi. Avrupa, ABD 
ve Japonya'nın en iyi konser 
salonlarında konserler yöneten 
Koopman'ın muhteşem müzik bilgisi, 
performanslardaki spontanlık, her 
konseri eşsiz birer deneyim haline 
getirmektedir. Bach, Biber, Haendel, 
Mozart, Charpentier, Vivaldi, 
Purcell'den yapılan kayıtlar arasında 
iki Edison Ödülü, Hector Berlioz 
Ödülü, Osaka Senfoni Salonu 
Chrystal Ödülü'nün de bulundugu 



birçok ödüle layık görüldü. Koopman 
ayrıca Aziz Matta kaydıyla da Prix de 
I'Academie Disque Lyrique Ödülü'nü 
aldı. 
Amsterdam Barok Orkestrası ve 
Korosu'yla yaptığı çalışmaların yanı 
sıra, sık sık klavsen ve org resitalieri 
de veren Koopman, ayrıca dünyanın 
en iyi orkestraları arasında yer alan 
Kral iyet Concertgebouw, Viyana 
Senfon i, Zürih Ton hall e ve OSO 
Berlin orkestralarını yönetmek üzere 
davetler almaktadır. ERATO ve 
TELDEC için kayıtlar yapan Ton 
Koopman'ın yakında Bach'ın 
Kantat/ar'ından yaptığı albüm 
yayınlanacaktır. Sanatçı son olarak ise 
Bach Org Müziği albümünü 
yayımlamıştır. 

• Ton Koopman has been, si nce the 
ı 970's, a famil iar name on the concerc 
platforms throughout the world. He 
was born in Zwolle in the Netherlands 
in 1 944 and after a classical education 
he scudied organ, harpsichord and 
musicology in Amsterdam.  Early on in  
h i s  career, he was twice awarded che 
Prix d'Excellence for his achievemencs 
as a performer on che organ and che 
harpsichord. 
It was the founding in 1 979 of one of 
roday's most outstanding period 
instrumenc ensembles, the Amsterdam 
Baroque ürehescra and in ı 992 of che 
Amscerdam Baroque Choir, that was ro 
diecare che main direecian of his career. 
His choice ro use auchencic inscrumencs 
combined with a performing sryle 
based on musicological principles, was 
a cemral theme from che sean, though 
che qualicy of che performance was 
always paramounc. 
U nder his inspiring conducting, che 
ensembles meec regularly throughout 
che year ro perform che most varied 
repercoire, including works from 
Monteverdi ro Mozarc. Concercs have 
caken place in the most presrigious 
concercs halis of Europe, USA and 
)apan and Koopman's unique musical 
scholarship, coupled with an infectious 
sponcaneity, make of every performance 
a rruly unique experience. Recordings 
of Bach, Biber, Handel, Mozart, 
Charpencier, Vivaldiand Purcell have 
received councless awards including 
two Edison Awards, the Prix Hecror 
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Berlioz, che Chrysral Award of che 
Üsaka Symphony Hall and the Prix de 
I 'Academie du Disque Lyrique for the 
recording of the St. Matthew Passion. 

Besides his activities with the 
Amsterdam Baroque ürehescra and 
Choir, Ton Koopman is regularly 
appearing in recical, performing on 
both harpsichord and organ, and he is 
frequently invited ro guest-conduct the 
world's most distinguished orchestras, 
including the Royal Concercgebouw, 
che Vienna Symphony, che Zurich 
Tonhalle, the DSü Berl in ,  ete. Ton 
Koopman is an exclusive areise of the 
Warner Classics labels ERATü and 
TELDEC. ERATü future releases wil l  
include the integral of Bach's Cantatas, 

while he has recencly completed the 
eecording of Bach Organ Music for 
TELDEC. 

HENRIETTE FEITH 

• Hallandalı soprano Henriette 
Feith, genelde geniş bir klasik 
repetuvarda söylemesine rağmen, 
oda müziği ve lied alanında 
etkinliklerini yoğunlaştırmıştır. Cora 
Canne Meijer'le çalıştığı 
Amsterdam'daki Sweelinck 
Konservatuvarı'ndan mezun olduktan 
sonra, Maurice Lammerts van 
Bauren'le oluşturduğu iki l iyle 
konserler verdi. 1 998'de, ABD'deki 
Steans Enstitüsü'nde Thomas Alien, 
Roger Vignoles, Peter Schreier ve 
Frederica von Stade'yle çalışan 
sanatçı, çalışmalarını halen lrene 
Maessen'le sürdürmektedir. Solist 
olarak aranılan bir müzisyen olan 
Feith, düzenli olarak oratoryolarda, 
kantat ve pasyonlarda yer almaktadır. 
Sanatçı son olarak La Musica, 
Eurydice (Monteverdi-Orfeo) ve 
Belinda (Purcei i-Dido and Aeneas) 
rollerini seslendirdi. Feith ayrıca 
Hollanda Oda ve Amsterdam Barok 
korolarında da düzenli olarak 
söylemektedir. 

• Dutch soprano Henriette Feith has 
sung in a w ide range of classical styles, 
but specialises nowadays in the 
chamber music repertoire and l ieder i n  
particular. After graduating from the 
Sweelinck Conservaroire in  
Amsterdam, where she studied with 

Cora Canne Meijer, Henriette Feith 
formed a dua with the pianist Maurice 
Lammerts van Bueren. In 1 998, 
Henriette Feich worked with Thomas 
Alien, Roger Vignoles, Peter Schreier 
and Frederi ca von Stad e at the Sceans 
I nstitute for Young Artists. She has 
also worked wich Barbara Bonney, and 
is currently being coached by Irene 
Maessen.  Henriette Feith is in much 
demand as a soloist, appearing 
regularly in orarorios, cantaras and 
passions throughout Halland and 
further afıeld. Recently, she has sung 
La Mmica, Eurydice (Monteverdi-Orfeo) 
and Bel inda (Purceii-Dido and Aeneas) .  

She also s ings regularly i n  the 
Nerherlands Chamber Choir, and the 
Amsterdam Baroque Choir directed by 
Ton Koopman. 

ROBIN BLAZE 

• Purcell, Bach ve Haendel'in en iyi 
yarumcuları arasında sayı lan Robin 
Blaze, Oxford'daki Magdalen 
Kolej i'nde müzik eğitimi aldıktan 
sonra, yüksek lisans eğitimini halen 
öğretim üyesi olduğu Kraliyet Müzik 
Kolej i'nde burslu olarak tamamladı. 
Christophers, Cleobury, Gardiner, 
Herreweghe, Hickox, Hogwood, 
Jacobs, King, Koopman ve McCreesh 
gibi erken dönem müzik alanında en 
seçkin şefierin yönetimi altında 
Avrupa ve ABD'nin önde gelen 
festival lerinde ve müzik 
merkezlerinde konserler verdi. Oda 
müziği çalışmaları kapsamında sık sık 
Concordia, Fretwork ve The 
Palladian Ensemble'le çalışmalar 
yapmaktadır. Bugüne kadar birçok 
CD kaydeden Blaze, Elizabeth 



Kenny'le yaptıgı lavta-şarkı 
programını birçok Avrupa ülkesi ve 
Japonya'da gerçekleştirdi .  

• Now established i n  the front rank 
of interpreters of Purcell, Bach and 
Handel , Robi n  Blaze's busy schedule 
has taken him to Europe, South 
America, Norrh America, ]apan and 
Ausrralia. He read music ar Magdalen 
College, Oxford and won a posr
graduate scholarship to the Royal 
College of Music where he holds an 
Associate Professorship. He appears in 
festivals and music centres under rhe 
baton of distinguished conductors i n  
the early music field such as 
Chrisrophers, Cleobury, Gardi ner, 
Herreweghe, Hickox, Hogwood, 
Jacobs, King, Koopman and 
McCreesh. Chamber music is  an 
imporrant parr of his musical l ife and 
Robin regularly joins forces wirh 
Concordia, Fretwork and The 
Palladian Ensemble. His CD 
recordi ngs have received crit ica! 
acclaim and his lute song programmes 
with El izabeth Kenny are popular 
throughout Europe and ]apan. 

JÖRG DÜRMÜLLER 

• Lirik tenor Jörg Dürmüller, 
lsviçre'de Bern'de dogdu. Winterthur 
Konservatuvarı'nda ve Migros
Genossenschafts-Bund bursuyla da 
Hamburg'ta Müzik ve Tiyatro 
Akademisi'nde okudu. Christa Ludwig 
ve Hermann Prey'in master 
kurslarına devam etti. lik konserini 
Bielefeld Şehir Tiyatrosu'nda veren 
sanatçı, 1 995- 1 997 yılları arasında 
Brunswick Devlet Tiyatrosu'nda 

76 
Brigitte Fassbaender'in yönetiminde 
Birinci Tenor olarak çalıştı. Haziran 
1 996'dan itibaren Komische Oper 
Berlin'de konuk sanatçı olarak birçok 
kez Mozart' ın Cosi fan tutte'sinde 
Ferrando'yu (Harry Kupfer) 
seslendirdi. 1 997/ 1 998 ve 1 999/2000 
arasında sürekli üyesi oldugu Viyana 
Volksoper topluluguyla, birçok 
başarıl ı temsil gerçekleştiren sanatçı, 
bunlara ek olarak Hamburg, 
Montpellier, Leipzig, Bern ve Köln 
operalarında konuk tenor olarak 
söylemektedir. Dünyanın belli başlı 
festivallerinde yer alan sanatçı, 
özel l ikle Bach'ın Aziz Matta ve Aziz 
Markos Pasyon'larındaki yorumuyla 
üne kavuşmuştur. 

• The lyric renor Jörg Dürmüller 
was born in Bern, Swirzerland. He 
studied voice ar rhe Winterthur 
Conservatoire and wirh a scholarship 
of rhe M igros-Genossenschafts-Bund 
at the Academy of Music and Thearre 
in Hamburg. He has arrended master 
dasses given by Chrisra Ludwig and 
Hermann Prey. His fi rst engagement 
!ed h im to the B ielefeld Ciry Thearre, 
where he was a member of rhe 
ensemble for five years. From 1 995 to 
1 997 he was engaged as the fi rst renor 
at the Brunswick Srare Thearre under 
Kammersangerin Brigi rre 
Fassbaender. S i nce J un e 1 996 J örg 
Dürmüller has frequently appeared as 
a guest soloist at the Komische Oper 
Berl in ,  performing rhe role of 
Ferrando in Mozarr's C os i Jan tutte, 

produced by Harry Kupfer. From 
97198 to 99/00 Jörg Dürmüller was a 
permanent member of the ensemble of 

the Vienna Volksoper, where he 
appeared in many roles to grear 
acclaim. A regular parr icipanr at 
music festivals, Dürmüller is  
espec ially renowned for his St Matthew 

and St Marc Passion i nterpretations. 

KLAUS MERTENS 

• lik şan derslerini henüz küçükken 
almaya başlayan Klaus Mertens, 
mezun olduktan sonra müzik ve 
pedagoji okudu; bir süre ögretmenlik 
yaptı. Ancak daha sonra kendini 
tamamen müzige adamaya karar 
verdi. Else Bischof-Bornes, Jakob 
Stampfli (lied, konçerto ve oratoryo) 
ve Peter Massmann'la (opera) çalıştı. 
Brüggen, McGegan, Herreweghe, 
Jacobs, Koopman, Kuijken, 
Leonhardt, Fischer, Harnoncourt, 
Schreier, Waart ve Blomstedt gibi 
önemli şefierin yönetiminde birçok 
konser verdi. Avrupa ve dünyanın 
seçkin müzik festivallerinde söyleyen 
ve Barok oratoryo ve konçerto 
repertuvarının aranılan solistlerinden 
biri olan Mertens, Bach'ın vokal 
eserlerinin çok başarıl ı kayıtlarını 
yaptı; Ton Koopman ve Amsterdam 
Barok Orkestrası'yla Bach'ın bütün 
kantatlarını kaydetti. Bach'ın 250. 
ölüm yılı etkinl ikleri kapsamında 
Leipzig'de bestecinin Si Minör 
Mes'inde söyleyerek çok geniş bir 
televizyon seyircisine ulaşan Mertens, 
kaydettigi 1 00 kadar CD'yle 
tecrübesini ve çok yönlülügünü 
ortaya koydu. 

• Born in Germany, Klaus Merrens 
received his fırsr singing lessons when 
stili at school. After graduation he 
studied music and pedagogy and 
worked as a school teacher before 
deciding to embark on a singing career. 
He studied with Else Bischof-Bornes, 
Jakob Srampfli (lied , concerr, orarorio), 
Peter Massmann (opera), and graduated 
with disrinction. This was soon 
followed by a busy concert career, both 
at home and abroad . He has worked 
with repured conductors such as 
Brüggen, McGegan, Herreweghe, 
Jacobs, Koopman, Kuijken, Leonhardt, 
Monrgomery, Fischer, Harnoncourr, 
Vonk, Schwarz, Schreier, de Waarr and 
Blomstedt. He is also a regular guest ar 



numerous inrernational festivals and is 
known as a prominenr and much 
sought-afcer singer of the Baroque 
oracorio and concerc repenoire and with 
various conduccors he has repeatedly 
recorded the great vocal works of Bach. 
Many inrernational radio and television 
broadcasts (most recenrly the 
worldwide live broadcast from Leipzig 
of Bach's B-Minor Mass on 28 July 
2000, the 250th anniversary of the 
composer's death) along widı a 
discography of same l 00 C Ds testify to 
his competence and co his being a 
versatile singer. 

AMSTERDAM BAROK 
ORKESTRASI VE KOROSU 

THE AMSTERDAM BAROQUE 
ORCHESTRA AND CHOIR 

• Amsterdam Barok Orkestrası 
1 979' da Ton Koopman tarafından 
kuruldu. Başarı l ı  uluslararası kariyeri 
olan Barok müzik solistlerinden 
oluşan topluluk, yeni repertuvar 
oluşturmak ve heyecan verici konser 
programları hazırlamak üzere sık sık 
bir araya gelmektedir. Müzisyenler 
için yeni bir deneyim oluşturan her 
yeni konser, Koopman'ın sınırsız 
enerjisi ve tutkusuyla birlikte eşsiz bir 
kaliteye bürünür. Toplulugun 
repertuvarı 1 600 ve 1 79 1  arasında 
yazı lmış olan enstrümantal ve vokal
enstrümantal eserlerden 
oluşmaktadır. 1 992'de kurulan 
Amsterdam Barok Korosu, i lk 
konserini verdigi Hollanda Erken 
Dönem Müzik Festivali'nde Biber'in 
I S  ses için Requiem'ini ve 32 ses için 
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Vespers'ini i lk kez seslendirdi. Bu 
eserlerin kayıtları 1 992'de Cannes 
Klasik Ödülleri'nde 1 7. ve 1 8. yüzyıl 
Koral Müzigi dalında en iyi yorum 
ödülünü aldı. Topluluk, söyledikleri 
eserlerdeki açık ve berrak oldugu 
kadar esnek yorumlarıyla günümüzün 
en iyi korolarından biri olarak kabul 
edilmektedir. Ton Koopman, 
Amsterdam Barok Orkestrası ve 
Korosu ile birlikte Avrupa, ABD ve 
Japonya'daki belli başlı konser 
salonlarında düzenli olarak konserler 
vermektedir. 

• The Amsterdam Baroque ürehescra 
was founded in 1 979 by Ton 
Koopman. The group consists of 
inrernationally renowned Baroque 
specialists who meet up very often ro 
explore new repercoire and co prepare 
exciting concerc programmes. For the 
musicians, each concerc is a new 
experience, and Koopman 's boundless 
energy and enthusiasm are a sure 
guarantee of the highest quality of 
every s ingle performance. The 
repercoire of the orchesua i ncludes 
everyth ing i nstrumental and vocal
instrumenral composed between 1600 
and 1 7 9 1 .  The Amsterdam Baroque 
Choir was founded in 1 992.  The choir 
made i ts debut during the Halland 
Festival of Early Music in Utrecht 
performing the world premiere of the 
Requiem (for 1 5  voices) and Vespen (for 
3 2  voices) by H.I .F .  B iber. The 
recording of these works won the 
Cannes Classical Award for the best 
performance of 1 7th! l 8th cenrury 
choral music in 1 992.  For i ts rare 
combination of textural clarity and 
inrerpretative flexibil ity ,  the 
Amsterdam Baroque Choir is  
considered among today's most 
outstanding choirs. Ton Koopman and 
the ABO & Choir are regular guests of 
the major concert hall s of Europe, the 
USA and )apan. 

Haendel: Konçerto Grosso 

Haendel Op.6 dizisini 1 739'da bir ay 
içinde -29 Eylül i le 30 Ekim arasında
yazmış ve dizi Büyük Konçertolar 
başlıgıyla yayımlanmıştır. Hatta 
Haendel london Post gazetesine ilan 
vererek eserlerin özell iklerini 

belirtmiş ve önceden almak 
isteyenlere "2 Guinea" gibi "ucuz" bir 
fıyat bi le saptamıştır. Bu eserlerin 
yazı lmasında yayımcı John Walsh 
( 1 66S- 1 736) ve aynı isimli oglunun 
( 1 709-66) büyük etkisi olmuştur. 
Walshlar o yıl larda çoğunlukla 
oratoryo ve org konçertoları yazan 
besteciyi, Corei l i  ve Geminiani'nin 
konçerto grosso'larının çok satıldıgını 
örnek göstererek ikna etmişlerdi. Bu 
konçerto grosso'larda, Bach' ın 
Brandenburg Konçertoları'nda oldugu 
gibi, Coreili ve Vivaldi gibi 
bestecilerin ltalyan konçerto stili 
örnek alınarak süit düzeniyle 
kaynaştırılmış ve bu nedenle de 
polonez, musette, hornpipe, menuet, 
sicil iana ve gigue gibi Avrupa 
ülkelerinin dansiarına yer verilmiştir. 
Sol Minör 6. Konçerto Grosso bu on iki 
eserlik dizi içinde en tanınanıdır; 
özel l ikle ilk bölümün ciddi ve 
gösterişli havası i le dikkat çeken eser 
aslında dört bölüm olarak planlanmış, 
besteci sonradan dördüncü bölüm 
Gavotte'u çıkartarak yerine ik i  
Allegro eklemiştir. Böylece beş 
bölüm olan eserin 1 .  Bölümü 
-al ışıldığı gibi Fransız sti l inde bir 
uvertür değil- görkemli bir 
larghetto'dur. Affettuoso (içtenl ikli, 
sevgiyle) yorumlanması öngörülen 
3/2'1ik ölçüdeki bölüm o çagın I ngiliz 
müzik yazarı Burney'e göre törensel 
ve acı yüklüdür. Bir sarabande gibi 
geniş ve karakteristik adımlarla ve 
güçlü kontrastiada gelişir. 4/4'1ük ölçü 
ve Moderato gibi orta hızdaki (A 
tempo giusto) 2. Bölüm dört parti l i  
bir füg biçimindedir; bu fügün teması 
ise -Haendel'de çok ender görülen 
şekilde- yarım seslerle gelişen 
kromatik yapıdadır. 3. Bölümde, 
alışı lmış musette temposunda, 3/4' 1ük 
ölçüde çok tanınan sevimli bir 
temanın üç kez duyurularak, gaydayı 
anımsatan bas eşliğinde sunulması, 
Surney'nin belirttigine göre Ingiliz 
din leyicisinin çok hoşuna gitmiştir. 
4/4' 1ük ölçüdeki ilk Allegra olan 4. 
Bölümde, neşeli aniatımda solo 
kemana önemli görevler düşer; ancak 
Burney, sonda yer alan bu iki 
Allegra'yu Haendel'in de 
begenmediğini, sonraki çal ınışlarda, 
Haendel'in genellikle eseri dört 
bölümde bitirdigini anlatır. S. Bölüm 



3/S'I ik ölçüde, çabuk (AI Iegro) 
tempodadır ve Haendel'in tempo 
bel irten müzik terimlerini kendine 
göre anlayışını -AIIegro denil ince 
eglenceli olması gerektigini
ispatlayan bir yapıda canl ı  triyolelerle 
eser sona erer. (Süre 1 6') 

Haendel: The ways of 
Zion do mourn 

Haendel, I S  Kasım 1 737'de 
bestelemeye başladıgı Fararnonda 
operasına, onu her zaman 
destekleyen Kraliçe Caroline'in 20 
Kasım günü ölümü ve de tüm 
tiyatroların yıl sonuna kadar 
kapatılması üzerine ara vermek 
zorunda kalmış, sözlerini 
Westminster Katedrali piskopos 
yardımcısı Edward Willes'in lnci l'deki 
çeşitli metinlerden derledigi The ways 
of Zion do mourn (Zion'un yoltan yasta) 
adlı cenaze ilahisini 1 2  Aralık'ta 
tamamlamıştır. I lahi dört gün sonra 
Banqueting House'da prova 
edilmesinin ardından Westminster 
Katedrali'nde Kral VI I .  Henry 
Şapeli'nde 1 7  Aralık günü yapılan 
cenaze töreninde 80 şarkıcı ve 1 00 
çalgıcı ile seslendirilmiştir. Ingiliz 
tarihçi ve yazar Charles Surney'in bu 
cenaze ilahisini Haendel'in en iyi eseri 
olarak ilan edişi, bestecinin ülke 
d ışındaki ününü artıracaktı. 
Haendel' in genellikle psalm 
metinlerini kullandıgı eser, bir 
requiem tarzında yazı lmış olmasına 
karşın sade havadadır ve dokunaklı 
insancıl duyguları içerir. Ayrıca daha 
sonra eklenen Sol minör tondaki 
uvertürle hemen bir matem marşı 
havası oluşturulmuştur. 
Haendel, iki obua, fagot, yayl ılar ve 
sürekli bas'tan oluşan orkestra 
eşliginde sadece koro için 1 O gün 
içinde besteledigi Ilahi'de yeni l ik 
yaparak solist kullanmamıştır. (Eserin 
Arnold tarafından 1 795'deki yayınında 
iki bölümde soliste yer verilmiş 
olmasına karşın, Haendel Kraliyet 
Şapeli korosunun en iyi elemanlarını 
kullanma olanagı nedeniyle soliste 
gerek duymamıştır. Bununla birl ikte 
günümüzdeki bazı konser 
yorumlarında, daha renkli olması için 
dört soliste de yer verilmektedir.) 
Ancak bu eserde Taç Giyme Ilahileri 
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(Coronation Anthems) için yazılan, i lk 
giriş korosu olan "The ways of Zion" 
("Die Wege Zions trauern") ve "He 
delivered the poor that cried" adl ı  ik i  
koral i'nin yanı sıra da, Jacob Handi
Gallus'un ( 1 550-9 1 )  eski Ingiliz 
stilindeki cenaze motetini ("His body 
is burried in peace") 
degerlendirmiştir. Besteci bu parçaya, 
daha sonra "Yusufun ölümü üzerine 
yakınmalar" adıyla Yahudiler Mısır'da 
adlı oratoryosunda da yer vermiştir. 
Ilahi Ingil izce metin üzerine 
bestelenmiş olmasına karşın Haendel'i 
Alman kökenierine -Passion müzigine, 
belki de daha önce Hamburg ve 
Halle'de hazır bulundugu cenaze 
törenlerine- geri götürmüş gibidir. 
Ayrıca Haendel, Kraliçe Carol ine'in 
de kendisi gibi Protestan inancıyla 
yetişmiş olmasına da ilgisiz 
kalmamıştır. Daha sonra koronun 
parçalanmış bir ritimde söyledigi 
"Wie sank die Macht hin" ("Kudret 
nasıl da çöktü") bölümünü izleyen ve 
dört sesli bir füg biçiminde elejik 
sözlerle sunulan "Sie legte an 
Gerechtigkeit" ("O adalete itibar 
ediyordu") kısmı güzel bir kentrast 
oluşturur. Dört solistin "uykuya 
dalan" için söyledigi "When the ear 
heard him" ("Eine köstl iche Krone 
aus des Herren Hand") bölümünden 
sonra, fınal korosunda ise matem 
marşı ritmiyle sade bir ezgi birleştirilir 
ve eser çok derinlere uzanan bir 
orkestra bitiş müzigiyle sanki ölümün 
karanlıklarında yavaşça kaybolur. 
(Süre 35') 

Haendel: Te Deum 

Haendel'in Dettingen zaferinin 
kutlamaları için yazdıgı bu Te Deum 
onun bu alandaki en gelişmiş eseridir. 
Bizzat kralın yönettigi Ingiliz ordusu, 
Dettingen'de 27 Haziran 1 743'te 
Fransız güçlerini yenmiş; Alman 
Hanover sülalesinden gelen ve ll . 
George adıyla tahta çıkarak kral olan 
Prens Georg August böylece Ingilizler 
tarafından benimsenmişti. Fakat kralın 
ünü kısa sürecekti; çünkü bu savaşta 
kralın atının binicisinden daha yararlı 
oldugunu anlatan dedikodular dahi 
duyulmuştu. Bir yıl önceki ünlü Mesih 
oratoryosundan sonraki, olaganüstü 
tazeligiyle -yeni bir felç sonucu artık 

besteleyemiyor gibi tüm dedikodulara 
karşın- gücünün zirvesinde oldugunu 
gösteren bu büyük eserinde Haendel, 
daha önce Yahudiler M1sır' da 
oratoryosunda kul landıgı Urio'nun Te 
Deum'undan da esinlenmiştir. 
Londra'da St. James Sarayı'ndaki 
Kral l ık Şapeli'nde 27 Kasım 1 743'te 
seslendirilen Re majör Te Deum, 
solistler, koro ve iki obua, fagot, üç 
trompet, yaylılar, org ve sürekli 
bastan oluşan orkestra için 
bestelenmiştir. Günümüzdeki 
yorumlarında ise bazı bölümlerin 
sırası degiştirilebilmekte, ya da 
çıkarılmaktadır. Önce trompetler ve 
timpani, sonra da obuaların marş 
tarzındaki girişini izleyen koro, Re 
majör tonda güçlü girer ("We praise 
Thee, o God" - "Herr Gott, dir sei 
Lob; O Gott wir preisen dich" 
"Seni övüyoruz Tanrım"); "seni 
övüyoruz" sözlerinde alto seste 
duyulan akıcı legato tema tüm 
gelişirnde sürer. Ancak bu akıcı tema, 
koronun çagrı larıyla kesintiye ugrar; 
genel hava kalın renklerle çizilmiş 
gibidir. Yalnızca kemanların ve 
obuaların on altı l ık notalarla 
koşuşturmaları yaşam ve hareket 
oluşturur. Zarif bir orkestra 
prelüdünden sonraki ikinci bölümde 
daha oynak bir ritimde zarif sololar 
ve trompetlerin destekledigi koronun 
enerjik çıkışları yer alır ve yavaş yavaş 
sanki fınal havasında güçlenir ("All the 
earth" - "Aile Welt verehret dich" 
"Bütün dünya seni yüceltiyor"). 
Kemanların Si minörde yumuşak ve 
dönen motifı, tiz ve bas sesiere 
bölünmüş melekler grubunun 
övülmesini destekler; agır (Largo) 



tempoda melodiye önderlik eden 
soprano ses, erkeklerin nakarat tarzı 
sade cümlesiyle yer degiştirirken ("To 
Thee all angels cry" - "Dir singt der 
Engel reiner Chor" - "Bütün 
melekler senin için aglıyor") . 
"Sanctus" ("Kutsal") kısmı 
trompetlerle parlak Re majörde 
başlatılır; önce altonun, sonra da 
sopranonun "kutsal" çagrı ları bu 
tınının üstünde neşeyle yükselerek 
olaganüstü bir etki yaratır. Bölüm 
Tanrı'nın kudretini vurgulayan güçlü 
akorla sona erer. Mesih'in 
Alleluia'sına benzeyen çoksesli eşlikli 
melodiyi duyuran yeni bir koro 
bölümünü ("To thee Cherubim" -
"Sana Kerubin") başlatır. Iki keman, 
Sol majörde canlı bas üzerinde ekolu 
olarak birbirine cevap verir ve bir 
sonraki parçayı hazırlar. Parça eş 
ritimde kutsal sonsuzlugu 
anımsatırmış gibi bir an agırlaşır ve 
usta bir kontrpuanla işlenerek "The 
glorius company" - ''Vater 
unermesslicher Herrlichkeit" -
"Muhteşem topluluk" korosuyla 
birdenbire parlak Si majörde sona 
ulaşır. Bunu iki bas aryası izler: I lki bir 
trompetle kahramanca havada ve 
konçertant tarzda başlatıl ır ("Thou 
art the King of Glory" - "Sen 
yücelerin Kral ısın"); digeri daha 
candan, samimi havadadır ve La 
majörde kemanların zarif motifleriyle 
diyalog oluşturur ("When thou 
tookest upon thee" - "Sen üzerine 
aldıgında"). Ölümü anımsatan ve 
disonanslar içeren Sol minörde kadın 
sesleriyle duyurulan koral girişi 
trompetler ve timpaninin destekledigi 
neşeli ve _bayram havasındaki Re 
majör bölüm izler ("When thou 
hadst" - "Sen ne zaman"). Alto 
solodan sonra, soprano sesin 
olmadıgı sade ve eski stilde, Si bemol 
majörde sona eren üç sesli bir koro 
bölümü gelir: "We believe that thou 
shalt come" ("Gelecegine 
inanıyoruz") cümlesindeki trompet 
fanfarı Mesih Orotoryosu'ndaki ünlü 
'The trompet shall sound" açıl ışını 
anımsatır. Trompetlerin kısa fanfarıyla 
başlatılan eski tarzdaki koro, Sol 
minörde günahkarların sakin havada 
yakarışını, sonunda kadın sesleriyle 
çocuksu bir dua gibi duyurur ("We 
therefore pray" - "Bu nedenle dua 
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ediyoruz") ve bunu Si bemol 
majörde, sonsuz yaşamı yansıtan, agır 
tempoda ve çoksesli eşlikli bir koro 
bölümü izler ("Make them to be" -
"Bırak olsunlar"). Trompetler Re 
majörde güçlü ve özgür yapıdaki 
kontrpuanla koroya eşlik eder ve 
"Day by day" ("Tag für Tag sei Dank 
und Lob dir" - "Gün be gün şükran 
ve övgü seninle olsun") bölümü de 
ayrı bir doruk oluşturur. Baslardaki 
eşlikle Si minördeki bas partisi 
("Vouchsafe, oh Lord" - "Bewahr 
uns, Herr, du treuer Gott" - Latince 
sözlerle, "Dignare o Domine " -
'' lhsan et, ey Tanrım"), tüm erkek 
seslerin ilgi duydukları, plaga 
doldurdukları doruktaki bir arya 
olarak, uzatılan süslemelerle lsa'nın 
bir övgüsüdür. Sonra trompetlerin 
başlattıgı ve alto solo i le süren, eserin 
başındaki güçlü havayı yansıtan Re 
majördeki son bölüme ulaşıl ır ("Oh 
Lord in thee have 1 trusted" - "Ah 
Tanrım, sana güvendim"). (Süre 40') 
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ORKESTRALAR · ODA MÜZiGi · R E S iTALLER O R C I IEST R A S - C I I A MBEH M U S I C - RECI TALS 

LONDRA F i LARMONi ORKESTRASI 

LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA 

IUEczacıbası 
Katkı/cm ifin ECZAClBAŞI HOLDİNG A.Ş.ye ıe;ekkiir ederiz. 

We wonld /ike to ıhank ECZAClBAŞI HOLDING A . Ş. foı· spansoring this performance. 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıba�ı'nı anma konseri. 
Dedicated ro the memory of Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, fo u nder of the 

İstanbul Foundation for Culrure and Arrs. 

JUKKA PEKKA SARASTE, şef conduccor 

VADIM REPIN, keman violin 

Jean Sibelius ( 1 865- 1 95 7) 
Senfonik Fantezi "Pohjola'nın Kızı" "Pohjola's Daughter" Symphonic Fanrasia 

jean Sibelius 
Keman Konçertosu, Re Minör Op.47 Violin Concerco in D Minor Op.47 

• A llegra moderato • A dagio di mo/to • Al/egra, ma non troppo 

Piotr İ. Çaykovski 1 Pyotr I. Tchaikovsky ( 1840- 1893) 
Senfoni No.4, Fa Minör Op.36 Symphony No.4 in F Minor Op.36 

• A ndan/e sostenuto-Moderato con anima-Moderato ctsscıi-AIIegro vivo 

1 3 .6.2002, Aya 1 

• A ndar1tino in moda di canzone 

• Scherzo. Pizzicato o.rtinato. A llegra 

• Fina/e. A llegro co n fuoco 

1 9.30 Hagia E i rene M useu m ,  7 .30 pm . 

JUKKA - PEKKA SARASTE 

• Jukka-Pekka Saraste müzikal 
yetenekleriyle çagdaşları arasında en 
olaganüstü orkestra şeflerinden 
biridir. 1 4  yıldır Müzik Yönetmeni 
oldugu Finlandiya Radyo Senfoni 
Orkestrası'nı, Finlandiya'da ve ülke 
dışında dinleyiciler ve eleştirmenlerin 
en çok begendigi orkestralardan biri 
yapmıştır. Birlikte birçok turneye 
çıkan Saraste ve orkestra, son olarak 
lsviçre ve Almanya'ya gitti ve 
aralarında Edinburgh Festivali'nin de 
bulundugu birçok fescivalde yer aldı. 
200 1 yazında katı ldıkları BBC 
Proms'da Salonen'in Foreign Bodies 
eserini i lk kez seslendirdiler. Saraste 
Finlandiya Radyo Senfoni 
Orkestrası'yla önümüzdeki dönemde 
ayrıca Viyana'da ve bir Ingiltere 
turnesinde Sibelius'un eserlerini de 
seslendirecek. 
Geçtigirniz yıl, T oronto Senfon i 
Orkestrası Müzik Yönetmenl igi 
görevindeki son sezonunu geçiren 
Saraste, Schoenberg'in Gerre/ieder'ini 
çok başarıl ı konserlerde yönetti. Bu 
orkestrayla 2000 yıl ı i lkbaharında 
Avrupa turnesine çıkan Saraste, altı 
şehirde ve Viyana'daki 
Musikverein'de çok başarı l ı  konserler 
yönetti. Stuttgarter Zeitung gazetesi 
bu konserler için "Jukka-Pekka 
Saraste orkestrasını muhteşem bir 
topluluk haline getirdi" yorumunu 
yapıyordu. T oronto Senfon i 
Orkestrası ve Saraste, bu sezonda 
Beethoven, Mahler, Bruckner ve 



Schoenberg'in eserlerinin 
seslendirilece�i başka konserler de 
verdi. 
Geçti�imiz sonbaharda City of 
Birmingham Senfoni Orkestrası'yla 
Mahler'in J. Senfonisi'ni ve BBC 
Senfoni ile de Stravinski'nin Oedipux 
Rex' ini yönetti. Yeni müzi�in en 
önemli savunucularından biri olan 
Saraste, T oronto Senfon i 
Orkestrası'yla Henze'nin Senfoni 
No.8'inin Kanada prömiyerini yönetti. 
Sanatçının işbirli�i içinde oldu�u 
besteciler arasında Finns, Saariaho, 
Lindberg ve Salonen bulunmaktadır. 
Proms'da 2000'de BBC Senfoni 
Orkestrası'yla verdi�i konserde 
Berio'nun trombon konçertosu 
Sola'yu yönetti. 
Saraste ayrıca içinde bulundu�umuz 
sezonda Lachenmann ve 
Steenhuisen'in eserlerinin i lk 
seslendirilmesini de gerçekleştirdi. 
Finlandia Records için kayıtlar yapan 
Saraste, bugüne kadar Fin ve 
lskandinav repertuvarının büyük bir 
ço�unlu�unu kaydetti; özel l ikle de St. 
Petersburg'da canlı olarak kaydetti�i 
Sibelius'un senfonileri, Madetoja'nın 
operası The Ostrobothnians ve 
N ielsen'in senfonileriyle büyük be�eni 
topladı. Saraste T oronto Senfon i 
Orkestrası'yla Prokofıev, Mussorgsky 
ve Bartok'un eserlerini kaydetti. 

• J ukka-Pek ka Sarasee has esrabi is h ed 
himselfas one of the most exceptional 
conducrors of his generation, 
demonstrating considerable musical 
depth and inregrity. As Music Director 
of the Finnish Radio Symphony 
ürehescra for fourteen years, he creared 
an arehescra much admired by 
audiences and critics in Finland and 
abroad . They have roured exrensively 
and this season they have visired 
Swi rzerland and Germany. They have 
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w i dı performances of Schoenberg's 
Gurrelieder (a work he performed again, 
at the Helsinki Festival in September). 
Anorher highlight of his ren u re was 
thei r European rour in spring 2000, 
visiring six cities and including a 
resideney at che Musikverein in Vienna. 
The Sruttgarter Zeitung commenred: 
') ukka-Pekka Sarasee has developed his 
orchestra i neo an outstanding 
ensemble. '  His programmes with the 
TSO this season highlight Beerhoven, 
Mahler, Bruckner and Schoenberg. 
In the autumn Sarasee rerurned ro the 
Ci ey of Birmingham Symphony 
Ürehescra ro conduct Malıler 
Symphony No.3 and ro the BBC 
Symphony for Srravinsky's Oedipm Rex. 

Sarasee conrinues ro champion new 
music and last year gave the Canadian 
premiere of Henze's Symphony No. S 
with the TSO, with whom he has also 
recorded works by Duri lleux. Other 
compasers with whom Sarasee has a 
long association are fellow Finns, 
Saariaho, Lindberg and Salonen, and his 
vis it  ro the Proms in 2000 with the 
BBC Symphony ürehescra included the 
UK premiere of Berio's ttombone 
concerto, So/o. This season he premieres 
new works by Lachenmann with RSO 
Frankfurt and Steenhuisen with the 
TSO. 
As part of his exclusive contract w ith 
Finlandia Records, Sarasee has recorded 
much Finnish and Scandinavian 
repertoire with the Finnish Radio 
Symphony: most notably the complete 
Sibel i us symphonies recorded l ive in St 
Petersburg, Maderoja's opera The 

Ostrobothnians, and the current cycle of 
Nielsen's symphonies (the laresr release 
being Nos l & 2).  W ith the Toroneo 
Symphony he has also recorded works 
by Prokofıev, Mussorgsky and Bartok. 

VADI M  REPIN 
also appeared rogerher ar major festivals 1'-------------------1 
such as the Ed inburgh Festival and 
rerurned ro the BBC Proms in 200 1 
wirh the premiere of Salonen's Foreign 

Bodies . Other forthcoming guesr 
appearances wirh the FRSO this year 
include a Sibel ius cycle in Vienna and a 
tour of the UK. 
Lasr season was Saraste's fina! season as 
Music Direcror of the Toroneo 
Symphony ürehescra and it cu! minared 

• Vadim Repin, tutku, müthiş bir 
teknik, şi irsell ik ve duyarlılı�ı 
bünyesinde birleştiren nadir 
müzisyenlerden biridir. Yehudi 
Menuhin'in "En iyisi, ş imdiye kadar 
dinledi�i en müthiş kemancı" 
oldu�unu söyledi�i Vadim Repin için 
Berlin Tagesspiegel ise "Yaşayan en 
büyük kemancı" oldu�u yorumunu 
yapıyor. 

Sibirya'da do�an ve Zakhar Bron'la 
keman çalışan Repin'in uluslararası 
kariyeri dünyanın en önemli keman 
yarışmalarından biri olan prestij l i 
Kraliçe Elisabeth Yarışması'nı 
kazanmasıyla birl ikte başladı. O 
günden bu yana dünyanın en önemli 
orkestraları arasında yer alan Beston 
Senfoni, Cleveland Orkestrası, La 
Scala Milan, Los Angeles Filarmoni, 
Paris Orkestrası, Kral iyet 
Concertgebouw Orkestrası, San 
Francisco Senfoni, Suisse Romande 
Orkestrası ve St. Petersburg 
Filarmoni'yle verdi�i konserleri 
Boulez, Byckhov, Chail ly, Dutoit, 
Eschenbach, Gergiev, Jansons, 
Krivine, Luisi, Marriner, Mehta, 
Nagano, Rattle, Rostropoviç, 
Rozdestvenski, Temirnakov ve 
Zinman gibi önde gelen şefler yönetti. 
Yeni müzi�in yılmaz bir savunucusu 
olan Repin son olarak Chicago 
Senfoni ve San Francisco Senfoni 
orkestralarıyla birlikte bestecinin 
kendi yönetiminde seslendirdi�i John 
Adams'ın Keman Konçertosu 
yorumlarıyla büyük övgü aldı. 
Gubaidulina'nın Offertorium'unu 
Beston Senfoni'yle seslendiren 
sanatçı, ardından aynı eseri City of 
Birmingham Senfoni'yle tekrarladı. 
Repin düzenl i olarak aralarında 
Hollywood Bowl, Tanglewood, 
Ravinia, Gstaad, Rheingau, Verbier, St 
Petersburg Beyaz Geceler Festivali ve 
BBC Proms gibi belli başlı 
festivallerde yer alıyor. Aldı�ı davet 
üzerine Roby Lakatos'un da 
aralarında yer aldı�ı genç 
müzisyenlerle Paris Louvre'da verdi�i 
konserin canlı kaydı ödüle layık 
bulundu. Oldukça aktif oldu�u oda 
müzi�i alanında Martha Argerich, Yuri 
Bashmet, Mischa Maisky ve Mikhail 
Pletnev gibi seçkin müzisyenlerle 
konserler veren sanatçı, önümüzdeki 
dönemde Londra, Paris, Brüksel, 
Viyana ve Tokyo'nun en önemli 
müzik merkezlerinde gerçekleştirdi�i 
oda müzi�i konserlerini sürdürecek. 
Yaptı�ı kayıtlar arasında Kent Nagano 
yönetimindeki Halle Orkestrası'yla 
kaydetti�i Şostakoviç ve Prokofıev'in 
1 No'/u Keman Konçertoları; Emmanuel 
Krivine yönetimindeki Londra Senfoni 
Orkestrası'yla Çaykovski ve Sibelius 
konçertoları, daha önce Ravel' in 



Sonat'ı ve Medtner'in Sonata Epica'sını 
kaydettigi piyanist Boris Berezovsky 
ile Prokofıev'in 1 ve 2 No'lu Keman 
Sonatları ve Beş Melodi kayıtları 
sayılabilir. Yehudi Menuhin 
yönetimindeki Viyana Oda 
Orkestrası'yla kaydettigi Mozart'ın 
2,3 ve 5 No'lu Keman Konçertoları 
Repin'e 1 999'da Echo Klassik Yıl ın 
Enstrümantalist'i ödülünü kazandırdı. 
Daha sonra yayınlanan virtüoz 
parçalar seçkisi Tutta Bravura ve 
Lalo'nun fspanyol Senfonisi uluslararası 
alanda begeni topladı. Sanatçı son 
olarak Berezovsky'le birlikte Richard 
Strauss, Stravinsky ve Bartok'un 
eserlerinden oluşan bir CD kaydetti. 
Içinde bulundugumuz sezonda James 
Levine ve Münih Filarmoni, Bavyera 
Devlet Operası (Mehta), Berlin 
Filarmoni (Mariss Jansons) ile 
konserler verecek olan sanatçı, 
Beijing ve Yeni Zelanda'daki i lk  
etkinl iklerini de gerçekleştirecek. 
Hollanda Prensi Willem Alexander ve 
Arjantinli Maxima Zorreguieta'nın 
dügününde konser vermesi için davet 
edilen sanatçı, Amsterdam'ın tarihi 
salonu Concertgebouw'da seçkin 
daveti iierin oldugu bir seyirci 
toplulugu önünde çaldı. Sanatçı ayrıca 
gelin onuruna John Williams 
tarafından bestelenmiş olan bir 
tangoyu da seslendirdi. Vadim Repin 
Chicago Stradivarius Vakfı'nın 
kendisine sagladıgı 1 708 yılı yapımı bir 
"Ruby" Stradivarius i le çalıyor. 

• Vadim Repin's arrisrry combines 
fıery passion wirh impeccable 
rechnique, poerry and sensiriviry. 
"Simply the best, the most perfecr 
violinisr I have ever heard " exclaimed 
Yehudi Menuhin. "The grearesr l iving 
violinist" proclaimed the Berlin 

Tagesspiegel lasr year. 
Born in Siberia, where he srudied wirh 
Zakhar Bron, his i nternational career 
began ar seventeen afrer winning the 
most presrigious and demanding violin 
comperition in  the world, the Reine 
Elisaberh Concours. S ince rhen he has 
appeared wirh the world's grearesr 
orchesrras including the Bosron 
Symphony, the Cleveland Orchesrra, La 
Scala M i  lan, the Los Angeles 
Philharmonic, the Ürehestre de Paris, 
the Royal Concertgebouw Orchesrra, 
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San Francisco Symphony, the ürehestre 
de la Suisse Romande and rhe Sr. 
Petersbmg Philharmonic. He has 
performed under the baron of leading 
conducrors such as Boulez, Bychkov, 
Chailly, Duroir ,  Eschenbach, Gergiev, 
Jansons, Krivine, Levine, Luisi ,  
Marriner, Mehra, Nagano, Rarrle, 
Rosrropovich, Rozhdesrvensky, 
Temirkanov and Zinman. A srrong 
advocare of new music, Vadim Repin 
has received accolades for his 
performances of John Adams' Violin 

Concerto wirh rhe Chicago Symphony 
and the San Francisco Symphony 
conducred by the composer. He 
performed Gubaidulina's Offertorium in 
his Bosron Symphony debur, and 
shorrly rhereafrer wirh rhe Ciry of 
Birmingham Symphony. 
Vadim Repin appears regularly ar 
fesrivals such as the Hollywood Bowl,  
Tanglewood, Ravinia, Gstaad, 
Rheingau, Verbier, St Petersburg's 
White Nights Festival and the BBC 
Proms. His 'Carre Blanche' invitation 
ro the Louvre in Paris resulred in a 
prize-winning live recording of 
chamber music performed with young 
colleagues, i ncluding the gypsy 
violinisr Roby Lakatos. Chamber music 
partners have i ncluded Martha 
Argerich, Yuri Bashmet, Mischa 
Maisky and Mikhail Pletnev, and the 
forthcoming season i ncludes major 
chamber m usic projeers in London, 
Paris, Brussels, Vienna and Tokyo. His 
rapidly growing number of prize
winning recordi ngs on the 
Eraro/Warner Classics label include the 
Shosrakovich Violin Concerto No. I and 
Prokofıev Violin Concerto No. 2 with 
Kent Nagano and the Halle Orchesrra; 
the Tchaikovsky and Si beli us concerti 
with the London Symphony Orchesrra 
under Emmanuel Krivine, and 
Prokofıev Violin Sonatas I & 2 and Five 

Melodies, wirh pianisr Boris Berezovsky, 
with whom he also recorded the Ravel 
Sonata and Medtner's Sonata Epica. His 
Mozart Violin Concerti n umbers 2,3 and 
5 with rhe Vienna Chamber ürehestea 
conducred by Yehudi Menuhin won 
him the 1999 Echo Klassik 
Insrrumentalist of the Year award, and 
Tutta Bravura, a collecrion of virtuoso 
pieces, and Lalo's Symphonie Espagnole, 

have received international acclaim.  

Most recenrly released is a recording of 
works by Richard Srrauss, Srravinsky 
and Bartok wirh Berezovsky. 
Highlights this season include concerrs 
w ith James Levi ne and rhe Munich 
Philharmonic, the orchesrra of the 
Bavarian State Opera and Mehta, 
Mariss Jansons and the Berlin 
Phi lharmonic, and debuts in Bei j ing 
and in New Zealand. Vadim Repin was 
invited ro perform ar the eve-of
wedding concerr of Crown Prince 
Willem Alexander of the Nerherlands 
and his bride, the Argentinian Maxima 
Zorreguieta. The concert, which was a 
private event for the wedding guests 
including royalty and heads of state 
from around the world, rook place on 
I st February in Amsterdam's hisroric 
Concertgebouw . Vadim Repin played a 
tango in honour of the bride, written 
by the composer John Will iams. Repin 
performs on the magnifıcenr 
Stradivarius 'Ruby' 1 708 by k ind 
permission of the Stradivarius Society 
of Chicago. 

LON D RA FILARMONI 
ORKESTRASI 

THE LONDON 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 

• 70. kuruluş yı l ını kutlayan Londra 
Filarmoni Orkestrası, çok yönlülügü 
ve sanatsal mükemmelligiyle 
günümüzün en çok begenilen 
orkestralarından biridir. Orkestra, 
belli başlı konser salonlarında, 
operalarda, kayıt çalışmalarında, 
uluslararası turnelerde ve egitim 
amaçlı çalışmalarında sahip oldugu 
şöhreti fazlasıyla hak ettigini 
göstermektedir. 



1 932'de Thomas Beecham tarafından 
kurulan orkestranın Birinci Şefligine 
Eylül 2000'de Kurt Masur'un 
atanmasıyla birlikte en iyi şefierin 
orkestrada görev alması gelenegi 
bozulmadan sürdürülmüştür. 
Orkestrayı daha önce yöneten şefler 
arasında Adrian Boult, John Pritchard, 
Georg Solti, Klaus Tennstedt ve 
Franz Welser-Möst gibi önemli 
isimler bulunmaktadır. 1 967- 1 979 
yılları arasında Orkestranın Birinci 
Şefligini'ni yapan Bernard Haitink, 
orkestranın Başkanı olarak hala yakın 
ilişkilerin i  sürdürmektedir. 
Londra Filarmoni Orkestrası 1 992 
yılından beri yerleşik orkestrası 
oldugu Royal Festival Hall'da her yıl 
Eylül ve Mayıs ayları arasında düzenli 
konserler vermektedir. 
Programlarındaki çeşiti i l ikle dikkat 
çeken orkestra, zamanımızın en iyi 
müzisyenleriyle verdigi konserler, 
belli bir besteci veya temaya 
odaklanan kış festivalleri, degişik 
kültürlerin keşfine adanan etkinlikler, 
film müziklerinin canlı yorumlandıgı 
sessiz film gösterileri, orkestral 
eşlikler, aile konserleri ve okul 
konserleriyle çok geniş bir dinleyici 
kitlesine seslenmektedir. Çagdaş 
müzige büyük bir önem veren 
orkestra, eserler ısmarlamakta ve her 
sezon bir başka çagdaş besteciye 
odaklanarak çalışmalar yapmaktadır. 
Bu besteci lerin arasında Harrison 
Birtwistle, Henri Dutilleux, Thomas 
Ades ve bu sezonda da Kaija Saariaho 
bulunmaktadır. 
Orkestra yazları, son 38 yıldır 
yerleşik orkestra olarak yer aldıgı 
Glyndebourne Festival Operası'ndaki 
etkinleri için Sussex'e gitmektedir. 
Orkestra ayrıca Britanya'nın bel l i  başlı 
konser salonlarında konserler 
vermekte ve yerleşik orkestrası 
oldugu Congress Theatre'daki 
(Eastbourne) etkinl iklerini 
sürdürmektedir. 
Orkestranın ülke dışındaki 
etkinl iklerinde Amerika, Avrupa ve 
Japonya'ya gerçekleştirdigi turnelerin 
yanı sıra, H indistan, Hong Kong, 
Avustralya ve Güney Afrika'da 
konserler veriyor. 1 956'da Rusya'ya 
turne yapan i lk Ingiliz orkestrası ve 
1 973'te de Çin'de turne 
gerçekleştiren ilk Batı l ı  orkestra 
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olması itibarıyla orkestra birçok i lke 
imza atmıştır. 
Londra Filarmoni Orkestrası'nın 
Bernard Haitink, Simon Rattle, 
Wolfgang Sawal lisch, Klaus Tennstedt 
ve Franz Welser-Möst gibi belli başlı 
şefler yönetiminde gerçekleştirdigi 
kayıtlar birçok ödül kazandı. 
Orkestra son olarak Şubat 200 l 'da 
Los Angeles'te üç Grammy aldı. 
Orkestra ayrıca Arabistan/1 Lawrence, 
The Mission, Phi/adelphia, In the Name 
of the Father, East in East ve son 
olarak da Yüzük/erin Efendisi gibi 
başarılı fi lmierin müziklerinin 
kayıtlarına da imzasını attı. Egitsel 
çalışmalar orkestranın programında 
önemli bir yer tutmaktadır. Okul ve 
aile konserleri, atölye çalışmaları 
bütün yaştan din leyicilere 
seslenmektedir. 1 992 yılında kurulan 
Londra Filarmoni Gençlik Orkestrası 
genç müzisyenlere önemli olanaklar 
sunmaktadır. 

• Now approaching i ts 70th birthday, 
the London Philharmonic ürehescra has 
long esrablished a high repurarion for 
i ts versar i l i  ey and artisric excellence. 
These are evidene from i ts performances 
i n the concert hall and opera house, i ts 
many award-winning recordi ngs, i ts 
rrail-blazing i nternational tours and irs 
pioneering education work. 
Kurt Masur has been the Orchestra's 
Principal Conductor si nce Seprember 
2000, exrending the l ine of 
disr inguished conducrors who have 
held posirions wirh the Ürehescra since 
i ts foundation in 1 93 2  by Sir Thomas 
Beecham. These have included Sir 
Adrian Boult, Sir John Pritchard, Sir 
Georg Solt i ,  Klaus Tennsredt and Franz 
Welser-Möst. Bemard Hairink, who 
was Principal Conducror of the LPO 
from 1 967- 1 979, st i l i  maintains close 
li nks wirh the Ürehescra as irs 
President. 
The London Phi lharmonic Ürehescra 
has been the residene symphony 
orchesrra at the Royal Festival Hall 
s ince 1 992 and there i t  presents i ts 
main series of concerts berween 
September and May each year. 
Renowned for the diversiry of i ts 
programming, the ürehescra presents 
concerrs fearuring some of the 
outstanding musicians of our time, an 

annual winter festival focussing on one 
particular composer or theme, days 
devoted ro the exploration of music 
from different cultural roots, screenings 
of si le nt fı lms wir h li ve orchesrral 
accompaniment, fam i ly concerts and 
performances for schools. As an 
ongoing comm itment ro new music, 
the LPO i ncludes new commissions i n  
i r s  series and each year sporlighes one 
contemporary composer whose work is 
featured throughout the season. These 
compasers have included Sir Harrison 
Birtwisrle, Henri Dutil leux, Thomas 
Ades and , this season, Kai ja Saariaho. 
In summer, the ürehescra moves ro 
Sussex where it has been the residene 
symphony orchesrra at Glyndebourne 
Festival Opera for the past 38 years. 
The LPO also performs at venues 
araund the UK and is residene 
orchestra at the Congress Theatre i n  
Easrbourne. 
Abroad , the ürehescra has made 
numerous tours to America, Europe 
and )apan, and visited India, Hong 
Kong, Ausrralia and South Africa. lts 
Russian tour in 1 956  was the fırst ever 
ro be undertaken by a British orchestra 
and , in 1 97 3 ,  it made the fırst visit by 
a Western orchesrra ro China. Future 
rouring plans with Kurt Masur wil l  
rake the ürehescra ro )apan and North 
America as well as ro the i naugural 
concert of the new Esplanade Theatres 
on the Bay in Singapare in 2002. 
The quality of the recordi ng work 
undertaken by the London 
Philharmonic Ürehescra is reflecred i n  
the awards conferred o n  i t  for 
recordi ngs with Bemard Haitink, 
Simon Rattle, Wolfgang Sawall isch, 
Klaus Tennsredr and Franz Welser
Möst. In February 200 1 ,  irs recordi ngs 
won three Grammy Awards in Los 
Angeles. 
Over the years, the LPO has also 
recorded the soundtracks for many 
fearure fı lms including Lawrence of 

A rabia, The Mission, Philadelphia, In the 

Name of the Father, East is East and, 
most recenrly, Lord of the Rings. 

Education work plays a promi nent part 
in the Orchesrra's schedule. Schools and 
family concerrs, workshops and 
communiry projeers i ntroduce all ages 
ro all sorts of music-making .  Anorher 
development was the foundation i n  
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1 992 of the London Philharmonic sürer). Orada, batak içinde aglayan söyleyemeyen çalgı piyano"yu 
Youth ürehescra which offers practical şaire, yaşlı bir kadın acır ve onu sevmedigini bel irten Sibelius'un 
experience to young musicians. kurtarır. Kendisine bir fetiş (sampo) yazdıgı tek konçerto olan Keman 

yaparsa ülkesine de geri Konçertosu'nda da, uzmanlar Fin 

Sibelius: Pohjola'n ın  Kızı gönderecektir. Ancak Vainamöinen kültür ve efsanelerinden izler 
bunu yurdunda yapıp getirebilecegini bulurlar. 1 903 yazında ikinci ve 

1 903- 1 905 yılları arasında Keman söyler ve yola çıkar. Yolda, karanl ıklar üçüncü senfonileri arasında 
Konçertosu ile ugraşan, 1 904'de, ilerde ülkesi Pohjola'da birdenbire göz besteledigi Op.4 7 Keman 
Villa Aino adını verecegi araziyi alan kamaştırıcı bir parlaklıkla karşılaşır. Konçertosu'nda -birçok geç romantik 
ve 1 904- 1 907 arasında da 3. Senfoni'si Bu Pohjola'nın güzel bakire kızıdır: besteci gibi- orkestrayı fazla agdalı 
üzerinde çalışan Sibelius'un 1 906'da Güneşle dogan, ayla batan Pohjola'nın tutmayarak arka plana almış, solo 
yazdıgı Pohjo/a'nm Ktzt adl ı  senfonik kızı bir gökkuşagı üzerinde çalgıya başlangıçtan itibaren 
fantezi, onun en başarılı eserlerinden oturmakta, altın kumaşa gümüş egemenl ik saglamıştır. 
birid ir. Az tanınmış olmasına karşın, işleyen bir çıkrık kullanmaktadır. Üç bölümlü olmasına karşın, bir 
Lemminkainen efsaneleri içinde en iyi Ozan ona evleome teklif eder. Kız rapsodi gibi özgür akan konçerto 
ve en karakteristik yaratı lardan biri aldırmaz, alay eder; türlü bahaneler aslında Helsinki Orkestrası 
olan bu fantezide, senfonik ve bulur ve bu öneriyi ancak kırık konsertmaysteri ve Sibelius hayranı, 
program anlatım unsurları mükemmel çıkrıktan bir kayık yapıp el Joachim'in ögrecisi Alman Willy 
şekilde dengelenmiştir. Sunulan, üçü degdirmeden yüzdürmesi şartıyla Burmester için yazı lmıştır. Ancak 
4/4' 1ük, ikisi 3/2'1ik ölçüdeki beş kabul edecegini söyler. Vainamöinen Helsinki'deki i lk yorumu, besteci 
temayla ana karakterler ve olaylar kayıgı yaparken baltayı dizine vurarak yönetiminde 8 Şubat 1 904'de Victor 
ustaca canlandırılır. Sibelius'un Fin yaralanır; akan kanı göller oluşturur. Novaçek gerçekleştirdi .  Bu yorumla 
Filarmoni Orkestrası kurucusu ve şefi Okudugu hiçbir büyülü söz işe tatmin olmayan Sibelius yaşamının 
Robert Kajanus'a ithaf ettigi ve i lk kez yaramaz. Korkuyla kızagına atlar, sonuna kadar oturacagı, başkentten 
Petersburg'da besteci yönetiminde atları kamçılar ve ihtiyar kadınlardan 60 km uzaklıktaki Jarvenpaa'ya 
çalınan eser, digerleri gibi, konusunu yardım arar. Ancak aksakall ı bir adam, çekilerek konçertoyu yeniden 
Kaleve/o Destam'ndan al ır. Kaleve/o şairin, demir ve çeligin nereden düzenler. Konçerto, yeni şekliyle, bu 
Destam'nı  Finl i Dr. Elias Lönnrot, geldigini, dünyanın nasıl yaratı ldıgını kez Berlin'deki Singakademie'de 
Finl i lerin asıl ana vatanı sayılan bildigini görünce onu bir büyülü Richard Strauss yönetimindeki 
Karelia'da doktorluk yaparken merhem ile iyileşecektir. orkestra eşliginde Filarmoni 
derlemiştir. Eser ilk kez 1 835'de Vainamöinen evine döner ve fetişi Orkestrası konsertmaysteri Karl 
yayınlamış, sonra da 22.800 tane sekiz l lmarinen'in yapmasını ister. Kaleve/o Halir tarafından 1 9  Ekim 1 905'de 
hecelik dizeden, diger bir deyişle Destam'n ın  diger kahramanı demirci çal ınır. 
runo'lardan oluşan Kaleve/o 1 849'da l lmarinen, Kuzey'in saçı örgülü bakire Duygulu oldugu kadar virtüozluk da 
tam metin halinde ikinci kez kızını duyunca merak eder, şiddetli gerektiren ve keman edebiyatının en 
basılmıştır. fırtınalara karşın Pohjola'ya gider; güç eserlerinden biri olan Konçerto, 
Kaleve/o Destam'nın kahramanı ozan orada kırda buldugu madenden eleştirmenlerce Çaykovski'ye fazla 
Vainamöinen ormanda Aino adlı genç günlerce ugraşarak sampo'yu yapar, yakınlıgı nedeniyle suçlanmış, yine de 
kıza rastlamış (Sibel ius'un eşinin adı yaşlı kadına verir. Yaşlı kadın çok şiirsel anlatımı ve gücü kabul 
da Aino'dur) fakat kız ozanın  evleome sevinir. Ama Pohjola'nın bakire kızı, görmüştür. 
istegini kabul etmemiştir. Daha sonra "Kuşlarla kim konuşacak, kuş Konçertonun en uzun bölümü olan ı .  
Aino gölde bogulunca annesi yıl larca yavrularına şarkıları kim ögretecek, Bölüm, ı l ıml ı  çabukluktaki (AIIegro 
aglamış, kardeşi Joukahainen ise çilekler toplanmadı, ırmak şarkımı moderato) tempoda ve sonat 
ozana kin baglamıştır. Vainamöinen daha dinlemedi, ayaklarım otları formundadır. Sürdinl i kemanların 
onun ölümünü duyunca denizlere çignemedi" der ve gitmez. (Süre I S') eşliginde solist hemen duygulu ve 
çıkar ve bir balık yakalar; bal ık  Aino etkili ana temayı duyurur. Geliştirilen 
oldugunu söyleyerek kaçar. Ozanın 

Sibelius: Keman Konçertosu tema, kısa bir kadansla 
annesinin ruhu onun, kuzeyden sonuçlandıktan sonra, tempo, 2/2'den 
(Pohjola'dan) bir kız bulmasını Dogada özgürce dolaşırken bir müzik 6/4'e dönüşür. Daha duygulu ve agır 
isteyince ozan tekrar yollara düşer. aleti çalmak istedigi için keman olan ikinci tema, önce Si bemol 
Joukahainen, Vainamöinen'i görünce ögrendigini anlatan Sibelius, majörde fagot ve klarnetler, sonra da 
onu okuyla vurur ve suya düşen konservatuvarda keman ögretmenligi Re bemol majör tonda solo keman 
ozanın öldügünü zanneder. de yapmış ve ilk eserlerini de keman tarafından sergi lenir. Zarif oktav ve 
Vainamöinen sularda sürüklenip için bestelemiştir. Dogaya, Fin trillerle solistin müjdeledigi üçüncü 
durur. Bu sırada bir karta! onu tanır tarihine, efsanelerine ve folkloruna tema canlı bir orkestra pasajıyla 
ve al ıp bilmedigi bir yere bırakır: aşık olan besteci, bu özel l iklerini sunulur. Solistin birinci temayı 
Burası Pohjola'dır  (bazı uzmanlar genellikle müziginde de işleyerek büyük kadansı 
Pohjola'nın Laponya oldugunu öne degerlendirmiştir. "Şarkı duyurmasından sonra ana tema bu 



kez Sol minörde belirerek yeni-serimi 
(reexposition) başlatır. Solistin birinci 
temayı oktavlarla belirterek sona 
erdirdiği bölüm, bazı müzik 
yazarlarınca "lssız kuzey gecelerinde, 
ortada yanan ateşin çevresinde 
dinlenilen bir saz şairinin yakınan 
ezgileri"ne benzetil ir. 
2. Bölüm oldukça ağır tempoda 
(Adagio di molto), 4/4'1ük ölçüde ve 
bir romans güzelliğindedir. Özel l ikle 
Finliler, en başarı l ı  ağır bölüm olarak 
niteledikleri bu yalın ve melankolik 
müziği "Sibelius'un çocukluğunda 
üzerine çıkıp keman çaldığı, göl 
kenarındaki büyük kayanın bir anısı" 
olarak tanımlar. Üflemeli tahta 
çalgıların ikinci bölümden kaynaklanan 
malzeme üzerine triyolelerle çaldığı 
kısa girişi solo kemanın hülyalı ezgisi 
izler. Bunu orkestraya ulaştıran 
keman, süslemelerle yetin ir. 
3. Bölüm pek de hızlı olmayan 
(AIIegro, ma non troppo) bir 
tempoda, 3/4' 1ük ölçüde ve Re majör 
tonda, yal ın bir rondo formundadır. 
Bas yaylı çalgıların ve timpaninin 
uyguladığı ritim üzerine solist, enerjik 
biçimde ve telaşlı, temayı sunar. 
Sürükleyici ama aynı zamanda 
korkutucu olan bu temayı Sibelius 
Danse Macabre'a (Ölüm Dansı) 
benzetmektedir. Senkoplu ve Sol 
minör tondaki tema üç kez belirir. 
Sonuncu kez Re minörde duyurulan 
ve solistin dramatik oktavlarıyla 
süslenen tema sona doğru majöre 
dönüşür ve zafer dolu havada 
konçertoyu sona erdirir. (Süre 32') 

Çaykovski: Senfoni No.4 

Çok duygusal bir karakteri olan 
Çaykovski, 4. Senfontsini buhranlı 
günlerinde, 1 877'de yazdı. Yaşamını 
ve eserlerini etkileyen, yüzünü hiç 
görmediği Nadejda von Meck i le o yıl 
başlayan ve yalnızca mektuplarla 
sürdürdüğü dostluğu nedeniyle 
senfonisini ona ithaf etti. Bayan Von 
Meck'in maddi desteğiyle parasal 
sorunlarını unutan ve kendini tümüyle 
bestelerine adayan Çaykovski'ye ün 
kazandıran Senfoni i lk kez Moskova'da 
4 Mart 1 878'de seslendirildi. 
1 .  Bölüm önce 3/4'1ük ölçüde, Fa 
minör tonda, ağırca ve tutkulu 
(Andante sostenuto) tempoda bir 
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girişle başlar. Aynı La bemol notasının 
tekrarıyla vurgulanan bu giriş, 
Çaykovski'nin tanımına göre, 
senfonide kötü kaderi simgeleyen 
bölümdür. Sert vuruşlar kesilir, sonra 
hafıfler. Girişin sonunda birinci keman 
ve viyolonseller, yayl ıların ve 
kornoların eşliğinde birinci temayı 
9/S'I ik ölçüde, daha canlı (Moderato 
con anima) belirler, ki "bu da, insanı 
böyle kaçışlara, bu tarz umut 
beslerneye yöneltmemelidir. Bu 
umutsuz duygu giderek güçlen ir." 
Acaba klarnetlerde yansıyan bir umut 
kıvılcımıyla beliren viyolonsellerin 
sunduğu ikinci tema da mı  boşunadır? 
Insanın  içine işleyen kader motifı de 
uzakta kalmış gibidir fakat sonuçta 
yine kader egemen olur ve bu 20 
dakika kadar süren bölümü sona 
erdirir. 
"Acının, melankol inin ayrı bir 
anlatımı" olan 2. Bölüm, 2/4'1ük 
ölçüde, Si bemol minör tonda, ağırca, 
şarkı tarzındaki (Andantino in modo 
di canzone) tempodadır. Bu bölümde, 
melankolik tema, pizzicato yaylılar 
eşliğinde obua i le duyurulur, daha 
sonra ise, üflemeli çalgılar ve bas 
eşliğinde viyolonsel tarafından işlenir. 
Sonra da yaylılara geçerek 
zenginleşerek büyür: "Anılar bizi 
sardığı zaman geçmişin hem acı, hem 
tatlı günlerini, gençliğimizi 
düşünürüz." Orta bölmede ise Fa 
majör tonda sekiz mezürlük ezgi hem 
tempoyu, hem sesi artırarak kontrast 
oluşturur. Bölüm, kemanların 
önderliğinde yine hüzünlü ve 
melankolik başlayan temanın, 
fagotlarda sönmesiyle sona erer: 
"Her şey geçmişte kalmıştır." 

Çaykovski'nin orkestralama sanatına 
örnek gösterilen yaylı çalgı ların 
pizzicato çaldıkları 3. Bölüm 2/4' 1ük 
ölçüde, Fa majör tonda, neşeli 
(AIIegro) tempodadır. Bu bölüm 
Çaykovski'nin dahice buluşuyla yaylı 
çalgıların pizzicato'sunun egemen 
olduğu bir Scherzo'dur. Trio bölmesi 
olarak üfleme çalgılar arada neşeli bir 
Rus köylü şarkısını, sarhoş bir 
mujik'in ezgisini duyurur. Uzaktan da 
askeri bir bando geçmektedir: Pikolo 
flütün virtüoz kadansları hayranl ıkla 
izlenir. "Bu bölümde belli duygular 
değil, karışık  fanteziler, arabeskler 
oynaşır içimizde; anlamsız, yabancı 
şekiller . . .  " 

4. Bölüm, "Finale," 4/4'1ük ölçüde, Fa 
majör tonda, ateşli ve hızlı (AIIegro 
con fuoco) tempodadır ve tüm 
orkestranın bayram havasında 
sunduğu parlak tema i le başlar. Onu 
hemen, tahta üflemelilerin duyurduğu 
dans teması izler ve iki tema karışarak 
gelişir. Üçüncü tema, bir dans 
havasında tüm orkestra tarafından 
belirlenir. Çaykovski'nin ustaca ve 
aşırı çalgı kullanımının örneği olan bas 
trombon, tuba, davullar, büyük davul, 
üçgen ve ziller doruk noktalarını 
güçlendirir. Bunlar en sakin anlardan, 
en güçlü yükselişlere istekle katı l ır ve 
eserin büyük bir dorukla, kader 
motifini de anımsatarak sona 
ermesine yardımcı olur. "Mutluluğu 
kendi içinde bulamayanların bir 
bayram gününde halkın içine 
karışmasını, her şeye karşın 
neşelenmelerini, çünkü hayatın yine 
de yaşamaya değer olduğunu" da 
yazar Çaykovski bir mektubunda. 
(Süre 4 1 ') 
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Katkiian ifin İSTANBUL MENKUL KlYMETLER BORSASI 'na te;ekkiir ederiz. 
We would /ike to thank İSTANBUL STOCK EXCHANGEfor spomoring this perfomıance. 

PAAVO BERGLUN D  

• Paavo Berglund, uzun bir 
zamandan beri kendi ülkesindeki 
Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası 

----------------------------------1 ve Helsinki Filarmoni Orkestrası'yla 
PAAVO BERGLUND, şef conducror yaptıtı başarılı çalışmalarıyla tanınıyor. ------------------------------------------------------� 

KIRI TE KANAWA, soprano Berglund, 1 987- 1 99 1  yılları arasında 
Stockholm Filarmoni Orkestrası'nın 
ve 1 993- 1 996 yılları arasında ise 
Kopenhag'daki Kraliyet Danimarka 
Orkestrası'nın Birinci Şeflitini yaptı. 
Berglund, 1 972- 1 979 yılları arasında 
Bournemouth Senfoni Orkestrası'nın 
Birinci Şeflitini yürüttügü Ingiltere'de 
Londra Filarmoni ve City of 
Birmingham Senfoni orkestralarıyla 
çalıştı ve BBC Senfoni Orkestrası, 
Kraliyet Filarmoni Orkestrası ve 
Avrupa Oda Orkestrası'nı Avrupa 
turnelerinde yönetti. 

Richard Strauss ( 1 864-1 949) 
Son Dört Şarkı, Op. Posth. Four Last Songs (Vi er Letzte Lieder), üp. Post h .  (AV 1 50) 

1 .  Frühling (İlkbahar 1 The Spring) 
2. Septernber (Ey/iii 1 Septmıber) 

3. Beim Schlafengehen (Uyku Zamanı 1 Time to Sleep) 
4. Im Abendrot ( Ak1amrn Krzıllrğında 1 A t  Srmset) 

Ara Intermission 

Dimitri Şostakoviç 1 Dmitri Shostakovich ( 1 906- 1 975) 
Senfoni No.S, Op.65 Symphony No.8  Op.65 

• A dagio • A llegretto • A llegra non troppo • Largo • A llegretto 

1 4.6.2002, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia Eirene Museum, 7 :30pm. 

Avrupa'da, aralarında Berlin 
Filarmoni, Leipzig Gewandhaus, St 
Petersburg Filarmoni, Berlin Radyo 
Senfoni, Fransa Ulusal ve lsrail 
Filarmoni orkestralarının da 
bulundugu birçok orkestrayı yönetti. 
Berglund Oslo Filarmoni ve Avrupa 
Oda Orkestrası'yla olan çalışmalarını 
halen yogunlukla sürdürmektedir. 
Kuzey Amerika'da Minnesota, San 
Francisco ve St Louis Senfoni 
orkestraları, New York ve Los 
Angeles Filarmoni orkestraları, 
Washington Ulusal Senfoni 
Orkestrası gibi bel l i  başlı toplulukları 
yönetti. Cleveland, Baltimere ve 
Pittsburg Senfoni Orkestralarıyla 
tekrar konserler yöneten Berglund, 
1 997 Aralık ayında Rusya Ulusal 



Orkestrası'yla Moskova, St 
Petersburg ve Finlandiya'da 
Tampere'de konserler yönetti. 
Ardından Aralık 1 998'de Aleksander 
Solzenitsin'in 80. dogum günü 
kutlamalarında aynı orkestrayla 
Moskova'da konserler verdi. 1 998'de 
Sibelius'un bütün senfonilerini 
Edinburgh ve Helsinki festivallerinde 
yönetti ve Kasım ayında Avrupa Oda 
Orkestrası'yla bir Avrupa turnesi 
gerçekleştirdi. Mayıs 1 999'da City of 
Birmingham Senfoni Orkestrası'nı bir 
Avrupa turnesinde yönetti. 
Berglund Sibelius'un bütün 
senfonilerini Bournemouth Senfoni 
Orkestrası ve Helsinki Filarmoni 
Orkestrası'yla birlikte EMI için; Avrupa 
Oda Orkestrası'yla Finlandia 1 Warner 
Brothers için kaydetti. Kraliyet 
Danimarka Orkestrası'yla Nielsen'in 
bütün senfonilerini kaydeden 
sanatçının son kaydı ise londra 
Filarmoni Orkestrası'yla 
gerçekleştirdigi Çaykovski'nin Senfoni 
No.4'dür. Berglund bugüne kadar 
yaptıgı kayıtlarla birçok ödül aldı. 
Sibelius'un Kel/ervo senfonisiyle 
Grammy Ödülü adayı olan sanatçı, 
Nielsen senfonileri kayıtlarıyla da 
Diapason d'Or aldı. Kayıt 
repertuvarında Şostakoviç, Smetana ve 
Dvorak'ın eserleri de bulunmaktadır. 

• Paavo Berglund has, over a long 
rime, been associated with the Finnish 
Radio Symphony ürehescra and the 
Helsinki Philharmonic ürchestra in his 
native Finland. He has been Principal 
Conductor of the Stockholm 
Philharmonic Ürchestra from ı 987 to 
ı 99ı and of rhe Royal Dan i sh ürchestra 
in Copenhagen from ı 993 to ı 996. In 
England, where he was Principal 
Conductor of the Bournemourh 
Symphony Ürehescra from ı 972 to 
ı 979, he works closely wir h the London 
Philharmonic ürchestra and Ciry of 
Birmingham Symphony ürchestra, and 
has !ed European tours wirh the BBC 
Symphony Ürchesrra, Royal 
Philharmonic ürchesrra and Chamber 
ürehestea of Europe. 
In Europe, he has conducted many 
orchestras including the Berlin 
Philharmonic, Leipzig Gewandhaus, St 
Petersburg Philharmonic, Radio 
Symphony ürchestra of Berlin, 

87 

ürehestre National de France and the 
Israel Philharmonic. He works closely 
wirh the üslo Philharmonic ürehescra 
and the Chamber ürehescra of Europe. 
In Norrh America, he has conducted, 
among orhers, the Minnesota, San 
Francisco and St Louis Symphony 
orchesrras, the New York and Los 
Angeles Philharmonic orchesrras, and 
the National Symphony orchestra i n  
Washington. H e  has made return visits 
to the Cleveland, Baltimare and 
Pittsburgh Symphony ürchestras. In  
December ı 997 , he had concerts w i th 
the Russian National ürehescra in  
Moscow, St  Petersburg and Tampere in 
Finland and rerurned to Moscow in  
December ı 998 to conduct the 
ürchestra in a concerr to celebrate the 
80th birthday of Alexander 
Solzhenirsyn. In 1 998, he performed all 
the Sibelius Symphonies at the 
Edinburgh and Helsinki Festivals and 
made a tour of Europe in November 
w ith the Chamber Ürehescra of Europe. 
In May ı 999, he toured Europe with 
the CBSü and returned to the USA in 
the auturnn. Paavo Berglund has 
recorded the complete Sibelius 
symphonies for EMI with the 
Bournemourh Symphony ürehescra and 
with the Helsinki Philharmonic 
ürchestra, and has recorded his third 
cycle w ith the Chamber Ürchesrra of 
Europe for Finlandia 1 Warner Brothers. 
W ith the Royal Danish Ürchestra, he 
has recorded all the Nielsen symphonies 
for BMG 1 RCA Victor Red Seal . His 
laresr recording is of Tchaikovsky's 
Symphony No.4 and 1812 Overture with 
the London Philharmonic ürehescra for 
BMG 1 Classic FM. 
Among the honours his recordings have 
received are a Grammy Award 
nemination for his EMI world premiere 
recording ofSibelius' Kullervo Symphony 
and the Diapason d'ür for his recording 
of the Nielsen symphonies. His 
distingujshed discography also includes 
symphonic works by Shostakovich, 
Smetana and Dvorak. 

r-----------------------------_, 
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 dünyanın 
en ünlü sopranolarından biri oldu. 
Sanatçı opera dünyasındaki 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 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 (T osca, M imi ve 
Manon lescaut), Johann Strauss 
(Rosalinde), Çaykovski (Tatiana), 
Bizet (Carmen) ve Guonod'nun 
(Marguerite) birçok karakterini 
başarıyla canlandırdı. Konser 
çalışmaları arasında ise Chicago 
Senfoni, los Angeles Filarmoni, 
Chicago, londra ve Boston Senfoni 
gibi başlıca orkestralarla Claudio 
Abbado, Sir Colin  Davis, Charles 
Dutoit, James levine, Zubin Mehta, 
Seiji Ozawa ve Sir Georg Solti gibi 
şeçkin şefierin yönetiminde verdigi 
konserlerle kişisel dinginligi ve sesinin 
kalitesiyle her zaman dikkat çekti. 
Glyndebourne, Tanglewood, Ravinia, 
the Arena at Verona, the Hollywood 
Bowl gibi konser salonlarında ve Aix
en-Provence, Salzburg ve 
Avustralya'daki festivallerde hem 
geniş hem de özelleştirilmiş 
repertuvarlarla seyirci önüne ç ıktı . 
Kiri Te Kanawa'nın bugüne kadar 
yaptıgı kayıtlar arasında Don Giovanni, 
Le Nozze di Figaro, Cosi Fan Tutte, Die 
Zauberflöte ve T osca, La Rondine ve 
Manon Lescaut, Simon Boccanegra, 
Ara bella, Otel/o, La T raviata, Der 
Rosenkava/ier, Faust, Eugene Onegin, 
Carmen, Capriccio ve La Boheme'in 
yanısıra Fransız, ltalyan ve Alman 
opera aryalarından yapılan seçkilerle 
seyirci karşısına çıktı. Opera'nın 
dışındaki kayıt çalışmaları da büyük 



renkli l ik göstermektedir. Kanawa'nın 
yer aldığı kayıt çalışmaları arasında 
Mozart konser aryaları, Strauss'un 
Last Four Songs, büyük beğeni 
toplayan Auvergne Şarkıları 
(Britanya' da en çok satanlar listesinde 
bir nurnaraya yükseldi), Berlioz'un Les 
Nuits d'Etes, Brahms'ın Alman 
Requiem'i, Haendel'in Mesih ve 
Beethoven'in 9. ve Mahler'in 4. 
senfonileri 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, 
South Pasi(ıc ve Bernstein Batı 
Yakası'nın Hikayestnde yer aldı. 
Sanatçı kayıtlarda olduğu kadar Don 
Giovanni Ooseph Losey, şef), Le Nozze 
di Figaro (Ponelle, şef), T osca (Paris 
Operası), Der Rosenkavalier, Die 
Fledermaus ve Manon Lescaut (Covent 
Garden) ve Otel/o (Yerona ve Covent 
Garden), Capriccio (San Francisco 
Operası) ve My Fair Lady'nin konser 
performansının (Royal Albert Hall) 
videolarında da yer aldı. 
Kiri Te Kanawa Yeni Zelanda'da 
egzotik  Maori kanı taşıyan bir ailede 
dünyaya geldi . Yirmi yaşına geldiğinde 
Güney Pasifik'de olan bütün önemli 
yarışmaları kazanmış ve kayıt 
çalışmalarına çoktan başlamıştı. 
(Sanatçının yaptığı bu ilk kayıtlar daha 
sonra The Young Kiri - Genç Kiri 
albümünde yayınlandı.) Londra'ya 
taşındıktan ve Londra Opera 
Merkezi'nde çalıştıktan sonra Covent 
Garden'da Flower Maiden'ı söylemek 
üzere anlaştı. Sir Colin Davis'in 
d ikkatini  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 
Şovalyesi ünvanını almasının ardından 
Oxford, Dundee, Warwick, 
Auckland, Waikato, Nottingham, 
Chicago, Durham ve Cambridge 
Üniversiteleri'nden onursal doktora 
ünvaniarı aldı. Sommerville, Oxford, 
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Wolfson ve Cambridge Kolejleri 
Onursal Üyesi de olan Kanawa, 
1 990'da Avustralya ve 1 99S'te 
Kraliçe'nin doğumgününde ise Yeni 
Zelanda Nişanı'nı aldı. Prens 
Charles'ın St Paul Katedrali'nde 
gerçekleştirilen düğün töreninde 
söyleyerek, bugüne kadar 
gerçekleştirilen en geniş canlı yayında 
yer aldı. (Bu canlı yayının 600 milyon 
kişiye ulaşmış olduğu tahmin edil iyor.) 
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'ün SO. yaş günüyle beraber 
müziğe başlamasının 20. yıl ını Royal 
Albert Hall'da bir doğumgünü 
konseriyle kutladı. 
Kiri Te Kanawa, kendi ülkesi ve 
kökenine adadığı Maori Songs (Maori 
Şarkıları) isimli albümüyle büyük 
beğeni topladı ve bu albümdeki 
parçaları yeni binyılın i lk 
gündoğumunda Yeni Zelanda'daki 
Gisborne'da söyledi. Sanatçı, SO'in 
üzerindeki ü lkeye yayınlanan 2000 
TODA Y programına en çok katılan 
sanatçı olarak bir başka rekora da 
imza atmıştır. 
K iri Te Kanawa son olarak 
1 Haziran'da Londra'daki Suckingham 
Sarayı'nda Kraliçe'nin Altın Jubilesi 
kutlamalarında yer aldı. Sanatçı daha 
sonra Washington Operası'nda 
Vanessa rolünü söyleyecek. 

• Ki ri Te Kanawa gained legendary 
srarus almosr overnighr afrer her 
sensarianal debur as the Countess in Le 

Nozze di Figaro at the Royal Opera 
House, Covent Garden in 1 97 1 .  From 
then, she moved rapidly into the front 
rank of international opera, and has 
become one of the most famous 
sopranos in the world. At the time of 
her operatic debut she was already an 
experienced concert and eecording 
arrist, and equally at home in front of 
the cameras as on stage. Continuing ro 
develop as a recitalist, she is now a 
much sought-after singer in a wide 
variety of musical contexts. 
In the genre of opera, Ki ri Te Kanawa 
is a famil iar fıgure in the leading opera 
houses of the world-Covent Garden, the 
Metropolitan, the Chicago Lyric Opera, 

Paris Opera, Sydney Opera House, the 
Vienna Srate, La Scala, San Francisco, 
Munich and Cologne. Her lyric soprano 
heroines include the three major 
leading roles by Richard Strauss 
(Arabella, The Marschall in,  and the 
Countess in Caf!riccio); Mozart's 
Fiordiligi, Donna Elvira, Pamina and, 
of course, the Countess Almaviva; 
Verdi 's Violetta, Amelia, Boccanegra, 
Desdemona; Puccini's Tosca, Mimi and 
Manon Lescaut; Johann Srrauss' 
Rosalinde, and Tchaikovsky's Tatiana, 
also Bizet's Micaela (or Carmen) and 
Gounod's Marguerire. On the concert 
stage, her natural serenity and vocal 
beauty have joined with the world's 
major orchestral ensembles - Chicago 
Symphony, Los Angeles Phi lharmonic, 
London Symphony and the Bosron 
Symphony under the bacon of such 
conducrors as Claudio Abbado, Sir 
Colin Davis, Charles Dutoit, James 
Levine, Zubin Mehta, Sei j i  Ozawa and 
Sir Georg Solri .  She has appeared ar 
venues both vast and specialised 
including Glyndebourne, Tanglewood, 
Ravinia, the arena at Verona, the 
Hollywood Bowl, the festivals of Aix
en-Provence and Salzburg, and the 
desert outback of Australia. 
Ki ri has released a number of 
distinguished recordings including the 
complete Don Giovanni, Le Nozze di 

Figaro, C os i Jan Tutte, Die Zauberf/ble and 
Tosca, La Rondine and Manon Lescalit, 

plus Simon Boccanegra, Arabella, Otel/o, 

La Traviata, Der Rosenkavalier, Famt, 

Eugerıe Onegin, Camıen, Capriccio and La 
Boheme, along w ith selecrions of arias 
from French, Italian and German 
operas. Outside the operatic field, her 
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recordings are equally exrensive and Ausrralia in 1 990. In the 1 995 Queen's orkestrada görev alması geleneği 
include: Mozart concert arias; the Birthday Honours List, she was bozulmadan sürdürülmüştür. 
Srrauss Four La.rt Songs; and the notably awarded the prestigious Ord er of New Orkestrayı daha önce yöneten şefler 
successful Songs of the Auvergne (top of Zealand. arasında Adrian Boult, John Pritchard, 
the best-seller charts in Brirain); As a soloisr ar the wedding of Prince Georg Solti, Klaus Tennstedt ve 
Berl ioz's Nuits d'eti; Brahms' German Charles in  Sr Paul' s Carhedral, she faced Franz Welser-Möst gibi önemli 
Requiem; Handel's Messiah, and the one of the largesr direct telecasr is imler bulunmaktadır. 1 967- 1 979 
Beethoven 9th and Mahler 4th audience of any singer in history yılları arasında Orkestranın Birinci 
symphonies. W ith versatiliry and poise, (estimated ro be over 600 million Şefliğini'ni yapan Bernard Haitink, 
s he joined Netson Riddle for Blue Skies, people). 1 990 sa w anather record when, orkestranın Başkanı olarak hala yakın 
an al bum of American popular songs; during a tour of Ausrralia and New i l işkilerini sürdürmektedir. 
followed by albums of Gershwin, Porter Zealand, her outdoor concert in the city Londra Filarmoni Orkestrası 1 992 
and Kern songs and three classics of the of Auckland atrracted a crowd of yılından beri yerleşik orkestrası olduğu 
light music srage: My Fair Lady, South 1 40,000. After rwenty fıve years ar rhe Royal Festival Hall'da her yıl Eylül ve 
Pacific, and Bernsrein's only recording farefront of musical life, in 1 994 Ki ri Mayıs ayları arasında düzenli konserler 
of West S ide Story. As well as being celebrated her SOr h birrhday, vermektedir. Programlarındaki 
heard, she can also be seen on videos of cu Iminaring in a specracular Birrhday çeşitii l ikle dikkat çeken orkestra, 
Don Giovanni (dir. Joseph Losey), Le Concert ar rhe Royal Albert Hall ,  zamanımızın en iyi müzisyenleriyle 
Nozze di Figaro (dir. Ponelle), Tosca London .  Kiri Te Kanawa released a new verdiği konserler, belli bir besteci veya 
(Paris Opera), Der Rosenkavalier, Die al bum Maori Songs (EMI Label), a temaya odaklanan kış festivalleri, 
Fledermam and Manon Lescaut (from rribure ro her background and değişik kültürlerin keşfine adanan 
Covent Garden, and live from Verona), homeland, and also performed in etkinlikler, film müziklerinin canlı 
Capriccio (from San Francisco Opera) and Gisborne, New Zealand, ro welcome yorumlandığı sessiz fi lm gösterileri, 
a concerr performance of My Fair Lady the fırsr dawn of the new Millennium. orkestral eşlikler, ai le konserleri ve 
from the Royal Alberr Hall, London. She was the single most fearured artİst okul konserleriyle çok geniş bir 
Kiri Te Kanawa was born in New throughout the 2000 TODA Y li ve dinleyici kitlesine seslenmektedir. 
Zealand, and carries rhe exoric blood of global relecasr - the longesr ever Çağdaş müziğe büyük bir önem veren 
narive Maori arisrocracy. By rhe rime continously live programme, broadcasr orkestra, eserler ısmarlamakta ve her 
she was rwenty she had won the major ro over 80 countries and an esrimared sezon bir başka çağdaş besteciye 
vocal prizes available in the South audience of over one billion people. odaklanarak çalışmalar yapmaktadır. 
Pacifıc, and had alsa srarred her Ki ri Te Kanawa recenrly appeared in a Bu bestecilerin arasında Harrison 
recording career - unusuat for a prima Gala concert on June l sr ar Birtwistle, Henri Dutilleux, Thomas 
donna in any era. (Those rare early Suckingham Palace in London in Ades ve bu sezonda da Kaija Saariaho 
recordings were re-released on The celebrarion of the Queen's Golden bulunmaktadır. 
Young Kiri). Afrer moving ro London Jubilee, and will be performing the Orkestra yazları, son 38 yıldır 
and studying ar rhe London Opera rirle role of Vanessa ar The Washington yerleşik orkestra olarak yer aldığı 
Centre, she was engaged ro sing a Opera larer in the year. Glyndebourne Festival Operası'ndaki 
flower maiden ar Covent Garden . Colin etkinleri için Sussex'e gitmektedir. 
Davis's arrenrion was caughr, and rhe LONDRA F ILARMONI  Orkestra ayrıca Britanya'nın belli başlı 
young Kiri Te Kanawa was marked for ORKESTRASI konser salonlarında konserler 
Mozart's Countess, afrer fırsr appearing 

THE LONDON 
vermekte ve yerleşik orkestrası 

as Carmen in Brirain and New Zealand. olduğu Congress Theatre'daki 
Si nce rhar memorable Figaro, she has PHILHARMONIC ORCHESTRA (Eastbourne) etkinl iklerini 
masrered a large repertoire form the • 70. kuruluş yı l ın ı  kutlayan Londra sürdürmektedir. 
classics of opera ro the art songs of Filarmoni Orkestrası, çok yönlülüğü Orkestranın ü lke dışındaki 
French, German and British composers, ve sanatsal mükemmelliğiyle etkinl iklerinde Amerika, Avrupa ve 
and a grear rreasury of conremporary günümüzün en çok beğenilen Japonya'ya gerçekleştirdiği turnelerin 
popular music. Creared a Dame orkestralarından biridir. Orkestra, yanı sıra, Hindistan, Hong Kong, 
Commander of the British Empire in bel l i  başlı konser salonlarında, Avustralya ve Güney Afrika'da 
1 982, Kiri Te Kanawa has been operalarda, kayıt çalışmalarında, konserler veriyor. 1 956'da Rusya'ya 
conferred wirh honorary degrees from uluslararası turnelerde ve eğitim turne yapan i lk  Ingiliz orkestrası ve 
rhe Universiries in Oxford, Dundee, amaçlı çalışmalarında sahip olduğu 1 973'te de Çin'de turne 
Warwick, Auckland, Waikoro, şöhreti fazlasıyla hak ettiğini gerçekleştiren i lk Batı lı orkestra 
Norringham, Chicago, Durham, and göstermektedir. olması itibarıyla orkestra birçok i lke 
Cambridge. She is also an honorary 1 932'de Thomas Beecham tarafından imza atmıştır. 
Fellow of Somerville College, Oxford kurulan orkestranın Birinci Şefliğine Londra Filarmoni Orkestrası'nın 
and Wolfson College, Cambridge and Eylül 2000'de Kurt Masur'un Bernard Haitink, Simon Rattle, 
was invesred wirh ·the Order of atanmasıyla birlikte en iyi şefierin Wolfgang Sawallisch, Klaus Tennstedt 



ve Franz Welser-Möst gibi belli başlı 
şefler yönetiminde gerçekleştirdigi 
kayıtlar birçok ödül kazandı. 
Orkestra son olarak Şubat 200 l 'da 
Los Angeles'te üç Grammy aldı. 
Orkestra ayrıca Arabistan/ı Lawrence, 
The Mission, Philadelphia, In the Name 
of the Father, East in East ve son olarak 
da Yüzük/erin Efendisi gibi başarılı 
filmierin müziklerinin kayıtlarına da 
imzasını attı. Egitsel çalışmalar 
orkestranın programında önemli bir 
yer tutmaktadır. Okul ve aile 
kanserleri, atölye çalışmaları bütün 
yaştan dinleyicilere seslenmektedir. 
1 992 yılında kurulan Londra Filarmoni 
Gençlik Orkestrası genç müzisyenlere 
önemli olanaklar sunmaktadır. 

• Now approaching i ts 70th birthday, 
the London Philharmonic ürehescra has 
long established a high reputation for i ts 
versati l i  ey and artistic excellence. These 
are evidene from i ts performances in the 
concert hall and opera house, its many 
award-winning recordings, its trail
blazing international tours and i ts 
pioneering education work. 
Kurt Masur has been the Orchescra's 
Principal Conductor si nce September 
2000, extending the line of 
disringuished conductors who have held 
posirions wirh the Orchesrra since irs 
foundation in 1 932 by Sir Thomas 
Beecham. These have included Sir 
Adrian Boult, Sir John Pritchard, Sir 
Georg Solr i ,  Klaus Tennsredr and Franz 
Welser-Mösr. Bemard Haitink, who was 
Principal Conductor of the LPO from 
1 967- 1979, stili maintains close links 
wirh the ürehescra as irs President. 
The London Philharmonic Orchesrra 
has been the residene symphony 
arehescra ar the Royal Festival Hall 
s ince 1 992 and rhere i t  presenrs i rs 
main series of concerts berween 
Seprember and May each year. 
Renowned for the diversiry of i ts 
programming, the ürehescra presents 
concerrs fearuring some of the 
outstanding musicians of our r ime, an 
annual winrer festival focussing on one 
particular composer or rheme, days 
devored to the explorarion of music 
from different culrural roors, screenings 
of silent fılms wirh l i  ve orchesrral 
accompani ment, family concerts and 
performances for schools. As an 
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ongoing commirment ro new music, 
the LPO includes new commissions in 
i ts series and each year sporlighes one 
conremporary composer whose work is 
fearured throughout the season. These 
compasers have included Sir Harrison 
Birtwisrle, Henri Durilleux, Thomas 
Ades and, this season, Kai ja Saariaho. 
In summer, the ürehescra moves to 
Sussex where ir has been the residem 
symphony orchesrra ar Glyndebourne 
Festival Opera for the pasr 38 years. The 
LPO also performs ar venues around the 
UK and is residem orchescra ar the 
Congress Theacre in Easrbourne. 
Abroad, the Ürehescra has made 
numerous tours to America, Europe 
and )apan, and visired l ndia, Hong 
Kong, Auscralia and South Africa. !ts 
Russian tour in 1 956 was the fırsr ever 
ro be underraken by a British orchesrra 
and, in 1 973 ,  ir made the fırsr visir by 
a Wesrern orchesrra ro China. Future 
touring plans with Kurt Masur will 
rake the O re hescra to )apan and Norrh 
America as well as to the inaugural 
concert of the new Esplanade Theacres 
on the Bay in Singapore in 2002. 
The qualiry of the eecording work 
underraken by the London 
Philharmonic Orchesrra is reflecred in 
the awards conferred on ir  for recordings 
wirh Bemard Hairink, Simon Rarrle, 
Wolfgang Sawallisch, Klaus Tennsredr 
and Franz Welser-Mösr .  In February 
200 1 ,  i ts recordings won three Grammy 
Awards in Los Angeles . 
Over the years, the LPO has also 
recorded the soundrracks for many 
fearure fılms including Lawrence of 

Arabia, The Mission, Philadelphia, In the 

Name of the Fat her, East is East and, 
most recenrly, Lord of the Rings. 

Educarion work plays a prominenr part 
in the Orchesrra's schedule. Schools and 
family concerts, workshops and 
communiry projeers inrroduce all ages 
to all sorts of music-making. Anorher 
development was the foundation in 
1 992 of the London Philharmonic 
Yourh Orchesrra which offers pracrical 
experience to young musicians. 

Strauss: Son Dört Şarkı 

Soprano sesi Richard Strauss'un tüm 
yaşamı boyunca sanki bir aşk meselesi 
olmuş, operalarının en güzel aryalarını 

ve liedlerinin büyük çogunlugunu bu 
ses tonu için yazmıştır. 30 yaşında 
genç bir besteci ve başarılı bir 
orkestra şefi iken tanıştıgı ve evlendigi 
soprano Pauline de Ahna Strauss'un 
yaşamında çok önemi bir yer tutar. 
Senfonik şi irlerinde bile onun 
portresini yansıttıgı gibi, operalarında 
ve liedlerinde de onu düşünür: Tüm 
hırçın karakterine ve ateşli 
davranışiarına karşın, o, sevgil i  ve 
sadık eşidir. Eşi konserlerden 
çekilince, yazdıgı liedler de azalmaya 
başlamıştır. l l .  Dünya Savaşı'nın 
dehşeti, eserlerini yönettigi opera 
evlerinin harabeye dönüşü onu çok 
etkiler. Bu dönemde yalnızca 
enstrümantal müzik yazar ve çogunu 
da yarım bırakır. Hitler'in verdigi 
görevi de bıraktıktan sonra, 1 945 
Ekim'inde savaşın bitmesiyle gönüllü 
olarak lsviçre'ye yerleşir. 
1 947'de, Ingiliz şef Thomas 
Beecham'ın Londra'da düzenledigi 
Strauss Festivali'ne katıldıgı yıl, Joseph 
von Eichendorfun ( 1 788- 1 857) 
Akşamm Kızıllığında adl ı  şi iri eline 
geçti. Bir çiftin yaşamın tüm keder ve 
sevincinden el ele geçerek sessiz 
barışa, ölüme, ulaşmasını anlatan şi ir 
onu çok etkiledi. Sekseni aşan yaşının 
olgunluguyla o da bu anları yaşamıştı; 
ş i iri orkestra ve -tabii- soprano için 
besteledi ve son dizedeki "O mu 
acaba ölüm" sözlerini degiştirerek 
notanın üzerine "Bu mu acaba ölüm" 
diye yazdı. Daha sonra aynı atmosferi 
içeren üç şi ire daha rastlayınca, bu 
şiirleri de yine orkestra eşliginde 
besteledi. Bu kez, 1 946 Nobel 
Edebiyat Ödülü'nü kazanan Alman 



şair Herman n Hesse'yi ( 1 877 - 1 962) 
seçmişti. 1 948 Haziran'ında Ilkbahar, 
Agustos ayında Uyku Zamanı, Eylül'de 
de Eylül adlı şiirlerin 
müziklendirmesini bitirdi. O yıl Nazi 
savaş suçluları mahkemesinde suçsuz 
bulundu. Artık Almanya'ya dönmekte 
serbestti ama hastalıklar yakasını 
bırakmadı; ameliyat oldugu için ancak 
1 949 Mayısında Garmisch'teki evine 
dönebildL Münih'de yaş günü 
törenlerine katıldı ve eserlerini çalan 
orkestrayı yönetti. 
8 Eylül 1 949'da öldügünde geride bu 
dört lied ve Hesse'nin bir başka 
dördüncü şiiri üzerindeki bitmemiş 
taslaklar kalmıştı. Strauss'un 
eserlerinin baskısını hazırlayan editörü 
akıllı bir düşünceyle sona kalan bu 
dört liedi Son Dört Şarkı başlıgıyla ve 
şu sırayla yayınladı: Insan yaşamının 
uyanışıyla Ilkbahar, düşen solmuş 
yapraklada Eylül, ölüm düşüncesinin 
başlangıcı Uyku Zamanı ve ölüme hazır 
bekleyişle Akşamın Kızı/lığında. Son Dört 
Şarkı'nın ilk yorumu Londra' da, 
bestecinin daha önce seçtigi soprano 
Kirsten Flagstad tarafından, 22 Mayıs 
1 950'de -Strauss'a ilham veren eşi 
Pauline de Ahna'nın ölümünden dokuz 
gün sonra- Wilhelm Furtwangler 
yönetiminde Royal Albert Hall'da 
gerçekleştirildi. 

1 .  Şarkı ilkbahar'da vadilerin koyu 
gölgesindeki agaçlar ve mavi gök, 
rahiya ve kuş sesleri hayal edilir ve 
ışıklı biçimde, bir mucize gibi beliren 
sevgil inin zarif çagrısıyla, bu kutsal 
varlık karşısında tüm bedenin titreyişi 
anlatılır. 
Frühling 
In dammrigen Grüften 
T raumte ich lang 
von deinen Baumen und blaue Lüften, 
Von deinem Duft und Vogelgesang. 

Nun liegst du erschlossen 
In Gleiss und Zier, 
Von Licht übergossen 
Wie ein Wunder var mir. 

Du kennst mich wieder, 
Du lockst mich zart, 
Es zittert durch all meine Glieder 
Deine selige Gegenwart! 

2. Şarkı Eylüfde, bahçe hüzün içinde, 
çiçekler yagmura boyun egmiş, yaz 
sessizce sonunu seyretmekte, akasya 
agacından altın yapraklar 
damlamaktadır. Bahçenin ölümlü 
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düşüne hüzünle gülümseyen yaz ve 
güllerde huzuru arayış ve yorgun 
gözlerin kapanışı canlandırılır. 

September 
Der Garten trauert, 
kühl sinkt in die Blumen der Regen. 
Der Sommer schauert 
stili seinem Ende entgegen. 

Golden tropft Blatt den Rosen 
bleibt er stehn, sehnt sich nach Ruh. 
Langsam tut er (grossen) 
die müdgeword'nen Augen zu. 

Keman ve korno sololarıyla süslenen 
3. Şarkı, l irik Uyku Zamanı'nda ise, 
ateşl i  özlemin, günün bitkinliginden 
yıldızlı geceye uykulu bir çocuk gibi 
bırakı lışı; elierin tüm işleri terkedip, 
tüm düşüncelerin unutulup, tüm 
duyguların uykuya gömülüşü; bekçisiz 
kalan ruhun özgürce kanatlanıp 
gecenin büyülü havasında derinlere, 
sonsuz yaşama uçuşu yansıtılır. 
Beim Schlafengehen 
Nun der Tag mich müd' gemacht, 
sali mein sehnliches Verlangen 
freundlich die gestirnte Nacht 
wie ein müdes Kind empfangen. 

Hande, lasst von allem Tun, 
Stirn, vergiss du alles Denken, 
aile meine Sinne nun 
wollen sich in Schlummer senken. 

Und die Seele unbewacht, 
will in freien Flügen schweben, 
um in Zauberkreis der Nacht 
tief und tausendfach zu leben. 

4. Şarkı, Strauss'un ilk besteledigi 
Eichendorfun şi iri üzerinedir. 
Akşamm Kızı/lığında, elele tutuşmuş iki 
insanın hüzün ve neşe arasından 
geçerek, sessiz topraklar üzerinde 
dinlenişini; çevredeki derin vadilerde 
havanın kararmasıyla iki tarlakuşunun 
geceyi düşleyerek havada yükselişini 
ve sonra uçmayı bırakıp beraberce 
uykuya hazırlanırken bu yalnızl ıkta 
kaybolmayı düşünüşünü; geniş, sakin 
ve o kadar da derin akşamın 
kızılligında gezginlikten yorgun düşüşü 
anlatırken son soruyu sorar: "Bu mu 
acaba ölüm?" Flütün trilleri 
tarlakuşunu canlandırırken, Strauss'un 
Ölüm ve Değişim adlı senfonik şiirinin 
ana teması da belirir. (Toplam 
süre 24') 
lm Abendrot 
Wir sind durch Not und Freude 
gegangen Hand in Hand; 
vom Wandern ruhen wir 
nun überm stillen Land. 

Rings, sich die Taler neigen. 
es dunkelt schon die Luft, 
zwei Lerchen nur noch steigen 
nachtraumend in den Duft. 

T ritt her und lass si e schwirren, 
bald ist es Schlafenzeit, 
dass wir uns nicht verirren 
in dieser Einsamkeit. 

Şostakoviç: Senfoni No.8 

1 94 1 'de Almanların saldırısıyla Rusya 
l l .  Dünya savaşına girmiş, St. 
Petersburg -o zamanki adıyla 
Leningrad- kuşatı lmıştı. Şostakoviç bu 
izienimlerini orada başlayarak 
Kubişefte tamamladıgı, hem batıda 
hem de Rusya'da büyük yankı yaratan 
7. Senfontsi i le yansıtmıştı. Bu eseri 
izleyen 8. Senfoni ise 1 943 yıl ının 2 
Temmuz-9 Eylül günleri arasında 
lvanovo'daki, Dinlenme ve Yaratı Evi 
olarak bilinen Besteci ler Evi'nde 
çabucak yazı ldı. Bir yıl önce Moskova 
Konservatuvarı'na kompozisyon 
profesörü olarak atanan besteci, 
Nisan ayında da bu kente taşınmıştı. 
Şostakoviç 8. Senfontyi kendi 
eserlerinin uzmanı olarak gördügü 
orkestra şefi Yevgeni Mravinski'ye 
( 1 903-88) ithaf etti ve provalarını da 
onun yönettigi eser ilk kez 4 Kasım 
1 943'te Moskova'da seslendirildi. 
Yı l lar boyunca besteci i le birlikte 
çalışmış olan Mravinski provayla ilgili 
bir anısını sonradan şöyle anlatacaktı: 
" 1 .  Bölümde genel doruktan önce, 
Ingiliz kornosunun ikinci oktava kadar 
yükseldigi küçük bir kısım vardı. 
Kornoyu obua ve viyolonsel duble 
ediyordu ve orkestra tüm gücüyle 
katıldıgı için de bunun duyulması çok 
güçtü. Bunun üzerine doruktan 
sonraki uzunca solosu için nefesini 
korumak isteyen ve küçük bir hile 
düşünen kornist partisini bir oktav 
pes çaldı. Birden arkamda 
Şostakoviç'in bagınşını duydum: 
'Ingiliz kornosu niçin bir oktav pes 
çalıyor!' Herkes bir an dondu kaldı, 
sonra gök gürültüsü gibi bir alkış 
yükseldi." 
4 Kasım konserinin bitiminde 
müzikolog ve gazeteci Daniii 
Zhitomirski ( 1 906-92) izienimlerini 
yazıp ertesi günkü yayına yetiştirmek 
için Pravda gazetesinin yolunu tuttu. 
Gazetenin yayın şefi ise sürekli 
telefonla konuşuyor, talimatlar 



alıyordu: Şostakoviç' in Hitler'e karşı 
kazanılan zaferi paylaşmadıgı 
söyleniyordu! Saat bir oldu, iki oldu, 
hala bir ses yok: Zhitomirski eserin 
ilk bölümünün hüznünü, scherzo'nun 
tüylerini diken diken yaptıgını, 
passacaglia'da kederli bir ruhun 
yalvaran bakışlada aradıgını ve 
sorguladıgını, ruhsal yücel ige ulaşan 
finalde ise tevekkülün aydınl ıgını 
anlatan yazısını bırakıp çıktı. Ertesi 
günkü Pravda'da tek satırı bile 
yayınlanmamıştı. 
Halbuki önceki Leningrad Senfonisi'n in 
(No.7) yazılma nedeni, zamanlaması 
ve elejik tonu yaklaşan zafer için 
yöneticiler tarafından uygun 
bulunmuş ve çok olumlu 
karşılanmıştı. Savaşın kaderi dönüyor, 
Almanlar Stalingrad bozgunu sonrası 
çekilmeye başlıyordu. Tabii bunun 
müzige de yansıması, fanfarlarla bu 
mutlu olayın kutlanması gerekliydi. 8. 
Senfoni ise kısıtlı enstrümantasyonu 
ve bel irgin efektlerin -Sibelius'u 
anımsatır tarzda- yaylı çalgılarla 
duyurulması nedeniyle, tam aksine 
hemen tepki çekti; özell ikle resmi 
müzik kurumları eserin genelde 
hüzünlü ve melankolik havasını 
eleştirerek Kızıl Ordunun kazandıgı 
son başarılar dikkate alınarak 
senfoninin daha coşkulu unsurları 
içermesi gerektigini belirtti. Bu arada 
eserin ilgi görmesi, berrak yapısının, 
ustalıgının begenilmesi en çok 
besteciyi korkutuyor, Stalingrad 
çevresindeki savaşlar için, "Bir insanın 
ölümü trajedidir, bir milyonunki ise 
istatistik" diyen Stalin' in 
kıskanmasından, hışmından 
ürküyordu. Eseri öven Rus 
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müzikologlar yerildi ;  1 943'ün Aralık 
ayında Besteciler Birligi bir tartışma 
başlattı ve 1 944 Martındaki toplantıda 
Şostakoviç bile senfoninin aşırı uzun 
oldugunu (6S') kabul etmek zorunda 
kaldı. Bu arada Mravinski yönetiminde 
6 Şubat 1 944'de Novosibirsk'te 
seslendirilen Senfoni ünlü ve de 
degerli bi l im adamı Ivan Sollertinski 
( 1 902-44) tarafından, müzigin bu 
traj ik şairinin en başarılı eseri ilan 
edildi. Senfoniyi yönetmeye cesaret 
eden tek şef Mravinski 1 944'ün Aralık 
ayında kurtanimış kent Leningrad'da 
eseri çaldırdıktan sonra eser 
repertuvardan kaldırı ldı; sonunda 
Sovyet Besteciler Birligi'nce 
seslendirilmesi tavsiye edilmeyen 
eserler arasına alındı; fakat 7. 
Senfoni'n in şanı, şöhreti nedeniyle 
ancak 1 94S'Ierde yasaklanabildi. 1 948 
Şubatındaki üç günlük birl ik 
toplantısında Şostakoviç'le birlikte 
Prokofıef ve Haçaturyan'ın da 
paçavrası çıkarıldı; özel l ikle 8. Senfoni 
"igrenç," "bozulmuş," "müzikli gaz 
odası" gibi sıfatlarla tanımiandı ve 
hemen hemen tüm Şostakoviç 
eserleri sansüre ugradı. 
Yurt dışında da, Leningrad Senfonisi'n in 
başarısına karşın 8. Senfoni, savaş 
yıllarında düş kırıklıgı yarattıysa da 
daha sonra üne kavuştu. Mravinski 
1 960'da Leningrad Filarmoni 
Orkestrası i le yaptıgı Avrupa 
turnesinde Londra'daki Royal Albert 
Hall'da ilk Ingi ltere yorumunu 
gerçekleştirdi. Bu konserde 
Şostakoviç de hazır bulundu; B. 
Britten, Y. Menuhin ve N. Mi lstein i le 
birlikte oturan Şostakoviç, eserin 
bitiminde hem dinleyicilerin, hem de 
eleştirmenlerin hayranlıgı i le 
karşılanmıştı. Rusya'da I S  yıl kadar 
yasaklanan eser, Stalin'in ölümünden 
sonra tekrar konser repertuvarına 
alındı. Volkov, Tanıklık Tutanaği adl ı  
kitabında, Şostakoviç'in bu eserini, 
önceki 7. Senfoni gibi, aslında Stalin 
dönemi kurbanların ın anısına, ama 
resmen savaşta, özellikle de 
Stalingrad'ta, ölenler için bir requiem 
olarak tasarladıgını bel irtir. Bu 
nedenle de eser bazen Stalingrad 
Senfonisi olarak da anı l ır. 
Senfoni'nin orkestrasyonunda alışıla 
gelen üflemeli çalgılara Mi  bemol ve 
bas klarnetler ile vurmalı çalgılara da 

ksi lofon ilave edilmiştir. Üç bölmeli 
yapıdaki, gerek içerigi gerek de 27 
dakikalık süresi ile anıtsal olan 1 .  
Bölüm agır (Adagio) tempodadır. 
Genelde düşüneeli ve duygulu 
havadaki girişten sonra, müzik 
yükselen bir gerilime, hatta sertlige 
ulaşır. Dinamik zirveyi izleyen Ingiliz 
kornosunun solosundan sonra 
bölümü yaylı çalgılar sona erdirir. 
2. Bölüm çabukça (AIIegretto) 
tempoda, zaman zaman triyoleli dans 
ritmine kaçan bir çeşit scherzando 
marştır. Tüm bölüme, özellikle pikolo 
ve Mi bemol klarnet parti lerinde, 
pikolonun fagot ve kontrfagot ile 
beraber kullanımı gibi garip özelliklerin 
yer aldıgı bu scherzo'ya biraz vahşi bir 
parodi havası egemendir. 
3. Bölüm pek o kadar çabuk olmayan 
(AIIegro non troppo) tempodadır; 
sade bir viyola fıgürüyle başlar. Bu 
motif, birinci kemanlar tarafından 
ikinci kemanların da yardımıyla 
geliştirilerek başka yönlere çekilir. 
Süregiden bu ritim, orkestrada 
çalgıdan çalgıya geçerek ya da 
payiaşıiarak bölümün direngen 
(ostinato) özünü oluşturur ve bu arada 
trompete hızlı bir marş ezgisini 
duyurma olanagı saglar. Bu doku da 
zaman zaman ani ve acı şiddet 
çıglıklarıyla noktalanır. Hemen hemen 
sürekli devinim tarzındaki bu gidişe 
ara verilmeden, agır ve geniş (Largo) 
tempolu bir passacaglia olan 4. 
Bölüme geçilir. Burada zal im bir 
kehaneti anımsatan passacaglia teması 
1 2  kez varyasyonlada işlenir. 
S. Bölüm, çabukça (AI Iegretto) 
tempodaki fınal, fagotun başlattıgı ve 
diger çalgılar tarafından genelde 
sürdinli çalınan daha sakin, uyumlu bir 
havayı yansıtır. Bu arada bas klarnet 
ile solo keman arasındaki diyalogu 
yansıtan şaşırtıcı bir episod da yer 
alır. Senfoni yayl ıların Do Majör'deki 
aydınl ık ve ferahlatıcı akorlarıyla 
yavaşça sona erer. Orkestrada çalan 
kemancı Yakof Milkis konserden 
sonra, bu Do Majör çözülüşü, 
gelecegini bildikleri halde, sabırsızlıkla 
beklediklerini anlatır ve bunun 
nedenini sorar. Şostakoviç onu -hiç 
unutamayacagı- bir bakışla süzer ve 
cevap verir: "Dostum, yalnızca bu Do 
Majör'ün bana ne kadar kana mal 
oldugunu bir bilebilseydin!" (Süre 6S') 
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HOWARD GRIFFITHS, şef conductor 

BURHAN ÖÇAL, vurmalı çalgılar percussion 

HABIB, gazelhan singer 

CÜNEYT COŞKUNER, keman viol in 

ALAA ITIN COŞKUN ER, kanun 

ARIF ERDEBIL, ney nay 

IL YAS MIRZAEV, piyano piano 

EKREM BAGI, vurmalı çalgılar percussion 

}ean-Baptiste Lu/Iy ( 1 632- 1 687) 
Türklerin Töreni için Marş Marche pour la Ceremonie des Turcs 

Franzjoseph Haydn ( 1 732- 1 809) 
Senfon i No. 1 00, Sol Majör (Askeri) 

Symphony No. l 00 in G Major (Mi l i rary, Hob I No. ! 00) 

• Adagio-A llegro • Allegrel/o • Mmuet (Moderato)-Trio • Fina/e (Presto) 

Ara Inrermission 

Burhan Öçal ( 1 953- ) 
• Ritimlerin Dansı Dance of Rhyrhms 

• Cariye 
• Istanbul 

1 5.6.2002, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia E i rene Museum, 7 : 3 0pm. 

HOWARD G RIFFITHS 

• Howard Griffıths Ingiltere'de 
doğdu ve Londra'daki Kraliyet Müzik 
Koleji'nde eğitim gördü. 1 98 1  'de 
lsviçre'ye yerleşmesiyle birlikte 
dünyanın en iyi orkestraları arasında 
yer alan Londra Kral iyet Filarmoni, 
Zürih T onhalle, Varşova Filarmoni, 
Basle Senfoni, Ispanya Ulusal, 
Slovakya Radyo Senfoni, Polonya Oda 
orkestraları ve London Mozart 
Players gibi birçok orkestrayı konuk 
şef olarak yönetti. 1 994- 1 997 yılları 
arasında Oxford Orchestra da 
Camera'nın Birinci Konuk Şefliğini 
yaptı. 1 993'de Barbican Hall'da i lk 
kez yönettiği Ingiliz Oda 
Orkestrası'nın yanı sıra, CD kayıtları 
yaptığı ve birçok turneye çıktığı 
Northern Sinfonia'yla düzenli olarak 
çalışmalar yapıyor. Çağdaş müzik 
alanında uzmanlaşmış bir topluluk 
olan Collegium Novum Zurich'i Hans 
Henze'nin Requiem adlı eserinin 
lsviçre'deki ilk performansında 
yönetti. Bu toplulukla birlikte Sofıa 
Gubaidulina, George Crumb, Arvo 
Part ve Maurizio Kagel gibi 
bestecilerle çalışmalar yaptı ve 
eserlerini yönetti. Önümüzdeki 
dönemde Çaykovski Senfoni 
Orkestrası 'nı Moskova Radyosu'nda 
yönetmek üzere Moskova'ya gidecek 
olan sanatçı, bunun yanı sıra, Fransız 
Ulusal Orkestrası, Lüksemburg 
Filarmoni Orkestrası, Tapiola 
Sinfonietta Finland ve Montpell ier 
Filarmoni Orkestrası'nı da konuk şef 
olarak yönetecek. 



Howard Griffıths'in degişik plak 
şirketleri için bugüne kadar 
gerçekleştirdigi SO kadar kayıt, 
kendisinin sanatçı kimligine tanıklık 
yapmaktadır. lsviçreli ve Türk 
besteci lerin kimi kayıtlarını da içeren 
kayıt repertuvarı, yeniden keşfedilen 
1 8. ve 1 9. yüzyıl lara ait müzikler de 
içermektedir. Griffıths son olarak, 
Beethoven'in ögrencisi olan 
Ferdinand Ries'in toplamı sekiz tane 
olan bütün senfonilerin in kayıtlarıyla 
eleştirmenlerden tam not aldı. C/assic 
CD dergisi okuyucuları sanatçının 
Gerald Finzi'nin bestelerinden yaptıgı 
kaydı "Yılın Klasik CD'si" ödülüne 
layık gördü. Griffıths'in Zürih Oda 
Orkestrası'yla kaydettigi Mozart 
senfonileri yine büyük begeni topladı. 
Howard Griffıths ve Zürih Oda 
Orkestrası'nın çalışmaları oldukça 
eskiye uzanıyor. 1 996/ 1 997 sezonu 
başından bu yana orkestranın sanat 
yönetmeni olan Griffıths, orkestranın 
mükemmell ik üzerine kurulmuş olan 
gelenegini güçlendirerek 
sürdürmesinde etki l i  oldu. 
Dinleyiciler ve basının bu 
dayanışmaya çok olumlu bir şekilde 
tepki vermesinde, sadece kazanılan 
başarıların degil, orkestra ve şefın 
uyumlu çalışmasının sonucunda 
başlatılan yeni konser serilerinin 
(bazıları çocuklar için) ve Griffıths'in 
din leyicilerle kurdugu birebir 
ileşitimin de payı var. Bütün bunlarla 
birlikte Zürih Oda Orkestrası 
u luslararası bir üne de kavuştu. 
Griffıths, orkestrayla birlikte Asya, 
Almanya, Türkiye, Yunanistan, 
Slovenya, Avusturya ve Çek 
Cumhuriyeti'nde başarılı turnelere 
çıktı. Sanatçı yogun iş programında, 
lsviçre'nin yanı sıra, Gstaad, 
Eisenstadt, Prag, Istanbul ve 
Lucerne'deki belli başlı u luslararası 
festivaliere katılıyor; Rudolphinum 
(Prag), Royal Festival Hall (Londra) ve 
Musikvereinsaal (Viyana) gibi müzik 
merkezlerinde konserler yönetiyor. 
Howard Griffıths bugüne kadar 
birçok ünlü müzisyenle çalıştı; 
Maurice Andre, Kathleen Battle, 
Joshua Beli, Rudolf Buchbinder, 
Augustin Dumay, James Galway, 
Bruno Leonardo Gelber, Edita 
Gruberova, Mischa Maisky, Oll i 
Mustonen, Güher ve Süher Pekinel 

94 
kardeşler, Mikhail Pletnev, Jul ian 
Rachlin, Vadim Repin, Gil Shaham, ve 
Thomas Zehetmair bunlardan 
bazılarıdır. Müzik dünyasının en 
önemli isimleriyle yaptıgı bu 
çalışmalarının yanı sıra Griffıths genç 
müzisyenlerinin tanıtı lmasında da 
önemli bir rol oynamaktadır; sanatçı 
genç solistterin tanıtımı için çalışan 
Orpheneum Vakfı'nın 2000 yılından 
bu yana yöneticil igini yapmaktadır. 
Sanatçı, Ocak 200 1 '  de, bin adet 
enstrüman için notalanmış olan 
Mahler'in 8. Senfoni'si Symphony of a 
Thousand'ın ın Basle'deki 
performansıyla en büyük 
başarılarından birini elde etti. 

• Howard Griffıths was born in 
England and studied at the Royal 
College of Music in london. Si nce 
taking up residence in Switzerland in  
1 98 1 ,  Griffı ths  has performed as  guest 
conductor with many leading 
orchesrras worldwide including the 
Royal Philharmonic ürchestra London, 
the Tonhalle ürchestra Zurich, the 
Warsaw Philharmonic, Basle 
Symphony ürchesrra, London Mozart 
Players, ürquesta Nacional de Espaiia, 
Slovakian Radio Symphony ürehescra 
and the Polish Chamber ürchestra. 
From 1 994 to 1 997 he was principal 
guest conductor of üxford ürchestra da 
Camera. Howard Griffıths collaborates 
on a regular basis with the English 
Chamber ürchestra, performing with 
them for the fırst time in 1 993 in the 
Barbican Hall ,  and the Northern 
Sinfonia with whom he has also made 
many CD recordings and undercaken 
several tours. W i th the Collegium 
Novum Zurich, which specializes in 
contemporary music, fırst performances 
by Howard Griffıths include the Swiss 
premiere of Hans Werner Henze's 
Requiem in the presence of the 
composer. Together with the 
Collegium Novum Zurich he also 
worked close together with Sofıa 
Gubaidulina, George Crumb, Arvo 
Part and Maurizio Kagel. In the near 
furure Howard Griffıths will be 
following up an invitation to Moscow 
to conduct the Tchaikovsky Symphony 
ürchestra for Moscow Radio. Furcher 
invitations as guest conductor include 
those from the ürehestre Nationale de 

France, ürehestre Philharmonique du 
Luxembourg, Tapiola Sinfoniena 
Finland and the ürehestre 
Philharmonique de Montpellier. 
More than fıfty CD recordings so far by 
Howard Griffıths under various labels 
(Sony, Koch, CPR, Novalis, Naxos) 
bear wirness ro his extremely broad 
arcistic profıle. These include, for 
example, works by Swiss and Turkish 
composers, as well as fırst recordings of 
rediscovered eighteenth and nineteenrh 
century music. His recently published 
recordings of all eight by Beethoven's 
pupil Ferdinand Ries have been 
acclaimed by critics worldwide. 
Readers of the British journal Clanic 

CD voted Griffı ths' recording of works 
by Gerald Finzi as Classic CD of the 
Year in this caregory . Howard 
Griffıths' interprerations of Mozart 
symphonies with the Zurich Chamber 
Ürehescra have also been highly 
praised. 
The partnership berween Howard 
Griffıths and the Zurich Chamber 
Ürehescra goes back many years. Si nce 
the start of the 1 996/97 season, he has 
been arristic director of this orchesrra, 
upholding and broadening i ts long 
rradition of exeellence ro even greater 
perfecrion. Audiences and the press 
have reacted very enthusiasrically ro 
this collaboration , not only due ro 
outstanding musical achievements: the 
combination Howard Griffıths 
Zurich Chamber Ürehescra has 
inir iated several new concerc series 
(such as for chi ldren), and the 
spontaneous communicarion culr ivared 
by Howard Griffıths with his audiences 
has broughr an exrremely positive echo 
in a very short space of time. U nder 
Howard Griffırhs, the Zurich Chamber 
Ürchestra has atrained international 
fame in the meantime. 
Howard Griffıths has undercaken some 
very successful concerr rours with the 
Zurich Chamber Ürehescra in Asia, 
Germany, Turkey, Greece, Slovenia, 
Ausrria and the Czech Republic. His 
busy schedule ar home and abroad 
includes appearances at leading 
international musics festivals in Gsraad, 
Eisensradt, Prague, Istanbul and 
Lucerne among others, as well as world
famous concerr halis such as the 
Rudolphinum in Prague, the Royal 



Festival Hall in London and the Vienna 
Musikvereinssaal .  Howard Griffırhs 
works with numerous reputed arrists, 
including among others Maurice 
And re, Kathleen Barrle, Joshua Beli ,  
Rudolf Buchbinder, Augustin Dumay, 
James Galway, Bruno Leonarda Gelber, 
Edita Gruberova, Mischa Maisky, Olli 
Mustonen, Güher and Süher Pekinel, 
Mikhail Plernev, Jul ian Rachlin, 
Vad im Repin, Gi lShaham and Thomas 
Zehetmair. Apan from his reamwork 
with great names in the world of 
music, Howard Griffırhs is also deeply 
commitred to supponing and 
promoting young musicians - as 
reflecred in his work with the 
Orpheum Foundation for the 
Promorion of Young Soloisrs, of which 
he has been anisric director s i  nce 2000. 
In January 200 ı ,  Howard Griffırhs 
achieved one of his greatest successes so 
far with a performance in Basle of 
Mahler's Eighth Symphony, the Symphony 

of a TholiJand scored for ı 000 
insrrumencs. For this he was rreated to 
a standing ovation by the enchusiasric 
audience of some 7000 people. "A 
concert of superlatives" was the verdicr 
of the highly repured Swiss newspaper 
Neue Ziircher Zeitımg. 

BURHAN ÖÇAL 

• Babasından vurmalı çalgılar, 
annesinden dini vokal müzik ögrenen 
Burhan Öçal, saray ve halk müziginin 
yanı sıra, neoklasik Türk müziginden 
de etki lendi. Erken yaşlarda cazla 
tanışan Öçal, darbuka, kös, kudüm ve 
bendir gibi vurmalı çalgıların yanı sıra, 
divan sazı, tambur ve ud gibi telli 
çalgıları da aynı ustalıkla çalmaktadır. 
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Degişik kültürler arasında köprüler 
kurmayı amaçlayan Öçal, sık sık Türk 
ve Batı klasik müziklerinin yanı sıra, 
Türk halk müzigiyle caz arasında 
baglantılar kuran çalışmalar yapıyor. 
Ünlü piyanist Mario Joao Pires, Joe 
Zawinul, klasik gitarcı Eliot Fisk, 
Amerikalı basçı Jamaladeen Taeuma 
ve Avusturyalı piyanist Peter 
Waters'la çalan Öçal, kendi kurdugu 
Istanbul Oryantal T oplulugu'yla 
doldurdugu Gypsy Rum'la 1 995'de ve 
Sultan's Seeret Door'la da 1 997'de 
Alman Plak Eleştirmenleri Ödülü'nü; 
Jardin Ottoman albümüyle ise 1 996 
Fransız Prix Choc Ödülü'nü kazandı. 
Sürekli olarak dünyanın en seçkin 
müzik festivallerine davet edilen 
sanatçı, Temmuz 200 l 'de Uluslararası 
Montreal Caz Festivali'nde 
gerçekleştirilen "Dogu Batı'yla 
Buluşuyor" başlıklı açık hava 
konserinde 1 00 bin kişi l ik bir seyirci 
karşısında sahne aldı. 

• Burhan Öçal was born in  Kırklareli 
in Thrace near İstanbul. He studied 
percussion instrumencs with his father 
and religious vocal music with his 
mother. He is influenced by classical, 
folk and Turkish neo-classical music. 
He also became inceresred in  jazz at an 
early age. He is a master of his art on 
Turkish percussion insrrumencs such as 
the darbuka, kös (kertle-drum), 
kudüm, and bendi r, but he is  also a 
ski ll ed player of a large variety of 
Turkish stringed insrrumencs such as 
the divan-saz, tambur and ud. His 
main incerest is  in building bridges 
between cultures so he often combines 
Turkish classical music with Western 
classical music and Turkish folk music 
wirh jazz. As a resulr, he has played 
w ith renowned pianist Mario Joao 
Pires, Joe Zawinul, classical guitarist 
Eliot Fisk and Ausrrian pianist Peter 
Waters. He also performed with 
American bass-player Jamaladeen 
Taeuma on an oriencal, funk, hip-hop 
project. He plays regularly in  Turkey 
and Europe with his own group, the 
İstanbul Oriental Ensemble. With the 
ensemble's recording, he won the Preis 
der Deutsche Schallplartenkririk for 
Gypsy Rum ( 1 995)  and Sıdtan's Seeret 

Door ( 1 997). He received the Prix Choc 
in 1 996 for his CD jardin Ottoman. 

Invired by music festivals all over the 
world, he appeared at the Festival 
I nternational de Jazz de Montreal in  
July  200 1 ,  one of the world' s most 
prestigious jazz fesrivals, in a concert of 
exceptional acclaim called East Meets 
W esr, which left an audience of more 
than 1 00 000 in  fascination. 

ZÜRIH ODA ORKESTRASI 

ZURICH CHAMBE R  ORCHESTRA 

• Kurulmasının üzerinden elli yıl 
geçmesine ragmen, Zürih Oda 
Orkestrası dikkat çekici müzik 
etkinliklerinin her zaman en önemli 
aktörlerinden biridir. Bach'tan 
Stravinsky'e kadar çok geniş bir 
yelpazede eserler içeren orkestranın 
repertuvarı, Vanhal'ın senfonileri veya 
Leitner'in keman konçertoları gibi 
nadir yorumlanan eserlerin yanı sıra, 
Ringger ve Schnyder gibi çagdaş 
lsviçreli bestecilerin eserlerini de 
kapsıyor. Topluluk özel projeleri 
kapsamında Charlie Chaplin'in Sirk, 
Modern Zamanlar, Çocuk ve Şehir 
Işıklan gibi sessiz film gösterimlerinde 
film müziklerini de seslendiriyor. 
Orkestranın stiller arasında kolayca 
geçişler yapmasına izin veren bu çok 
yönlülügü, tarihi müzik yöneten önemli 
isimler (Goebel, Biondi) tarafından da 
takdir ediliyor ve klasik ve modern 
müzik alanındaki çalışmalarıyla da 
begeni topluyor. Feidman ve 
Vollenweider gibi sanatçılada yaptıgı 
çalışmalarla "klasik müzik" sınırlarının 
dışına da çıkan Zürih Oda Orkestrası, 
her sezon ellinin üstünde konser 
veriyor. Arrau, Backhaus, Szeryng ve 
Menuhin'den sonra, Galway, Pletnev, 
Holliger, Maisky, Gruberova gibi 
tanınan isimlerin yanı sıra, Say, Fellner 
ve Hahn gibi genç sanatçılada da 
çalışmalar yapıyor. 

• The Zurich Chamber Orchestra's 
diversifıed repertoire of classical works 
ranging from Bach to Stravinsky also 
includes rarities such as a Vanhal 
symphony or Leirner violin concerto as 
well as conremporary works, not least 
premieres by Swiss compasers 
(Ringger, Schnyder), furthermore 
special projeers such as l ive 
accompaniement to Chaplin's silenc 
movies Circus, Modern Times, The Kid 



and City Lights. Outstanding is the 
stylistic security with which the ZCO 
approaches this variety, appreciated by 
conductars of h istarical music (Goebel ,  
B iondi)  j ust as much as i ts 
i nterpretations of classical and modern 
works. In cooperation with artists such 
as Feidman and Vollenweider, this 
orchestra also ventures succesfully 
beyond the ! imi ts of so-called classical 
music. The Zurich Chamber Ürehescra 
gives more than fıfty widely varying 
concerts every season. The orchestra has 
collaborated wirh such grear names as 
Arrau, Backhaus, Szeryng and 
Menuhin, followed taday by Galway, 
Plernev, Holliger, Maisky, Gruberova 
and such up-and-coming young artists 
worldwide such as Say, Fellner and 
Hahn. 

Lully: Türklerin Töreni için Marş 

Floransa'da Giovanni Battista Lully 
adıyla değirmenci bir ailenin oğlu 
olarak dünyaya gelen Lully, gitar 
çalmayı daha çocukluğunda öğrendi. 
1 646'da, on dört yaşındayken Şövalye 
De Guise'in ltalyancasını i lerietmek 
isteyen kız yeğeni için Fransa'ya 
götürüldü ve 20 yaşına kadar bu 
görevi üstlendi. Besteci, dansçı, 
kemancı ve çalgıcı olarak müzik 
tarihine geçen ve bu nitelikleriyle 
gözde olan Lully, efendisini alaya alan 
şarkısı nedeniyle çağının Fransız 
müziğinin en üstün örneklerini 
dinieyebildiği bu konaktan ayrılmak 
zorunda kalmıştır. 1 6S2'de ise dansçı 
olarak saray hizmetine girmiş, hatta 
23 Şubat 1 6S3'te, o zaman 1 4  yaşında 
olan genç Kral Louis ile aynı balede, 
Lazzarini ile birl ikte bestelediği Balfet 
de la Nuit'de dans etmiştir. Bu balede 
Güneş Kral rolünde sahneye çıkan 
XIV. Louis de tarihe bu adla 
geçecekti. 
Lully, Lazzarini 'nin ölümünden sonra, 
1 6  Mart 1 6S3'de bale çalgı müziği 
bestecisi olarak atandı. (Balenin vokal 
müzik yöneticilerinden Michel 
Lambert'in kızıyla 1 662'de, Fransız 
uyruğuna girdikten bir yıl sonra 
evlenecekti.) 1 6SS'den sonra şarkıcı, 
dansçı, komedyen ve besteci olarak 
ünü arttı. 1 6S3-63 arasında balfet de 
cour (saray balesi), 1 663-72 arasında 
çoğu Maliere'in metni üzerine 1 4  
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kadar comedies-balfets, tragedies-ballets 
(komedi baleleri, trajedi baleleri) ve 
pastaral'ler yazdı .  1 672-87 arasında 
da Paris Operası için büyük sahne 
eserleri (tragedies lyriques - l irik 
trajediler), yani 1 6  kadar opera 
besteledi. Yazdığı motetler arasında 
1 664'teki Miserere Kral XIV. Louis ve 
Madame de Sevigne tarafından o 
kadar çok beğeniidi ki, cennette 
bundan başka bir m.üzik olamayacağı 
söylendi. Lully, kralık özel orkestrası 
olan Les 24 Violons du Roi (Kralın 24 
Kemanı) topluluğunda çaldı, daha 
sonra ise 1 7  çalgıdan oluşan Les 
Petits Violons (Küçük Kemanlar) 
topluluğunu kurdu ve gereksiz 
süslemelere kalkışmadığı için büyük 
beğeni kazandı. Sarayda yavaş yavaş 
yükseldi; 1 6S3'te enstrümantal 
müzikçi, 1 66 1 'de oda müzikçisi, 
1 662'de de baş müzikçi unvaniarını 
aldı. 1 672'de opera tekelini elde etti 
ve tüm Avrupa'nın hayranlığını 
toplayacak olan Grand Opera'nın 
temeli olan Academie Royale de 
Musique topluluğunu kurdu. Yönetici, 
sahne amiri, orkestra şefi hatta 
teknisyen ve dekorcu olarak bi le 
canla başla didindi, çalıştı. Özel 
yaşamında, homoseksüel 
davranışlarını ortalıkta sergi lernesi 
nedeniyle pek çok problem yaşayan 
ve bazı davalara da karışan Lully, 
sonunda 1 68 1 'de ancak soylulara 
verilen Secretaire du Roi (Kralın 
Sekreteri) unvanına erişti. Orkestrada 
yere vurularak ritmin belidendiği 
değneği ilk kullanan şeflerden biri 
olan Lully, 1 687'de kral ın hastalıktan 
kurtulması şerefine seslendirilen Te 
Deum'u yönetirken bu sivri uçlu 
değneği ayağına vurdu, yaraladığı ayağı 

kangrene dönüşünce, 22 Mart'ta 
henüz SS yaşındayken öldü. 
Lully önce Pierre Corneille i le 
başladığı Fransa'nın en büyük tiyatro 
yazarları i le birlikte çalışmalarını daha 
sonra Moliere ( 1 662- 1 673) i le 
sürdürdü. 1 670'de kral ın verdiği konu 
üzerine Moliere, Le Bourgeois 
Gentilhomme (Kibarlık Buda/ası) adlı 
eseri yazmıştı. Burada Versai lles 
Sarayına uygun giyinmemiş bir 
Osmanlı elçisi gülünç duruma 
düşürülüyordu. Lully bir comedie
bal/et (güldürü balesi) tarzında altı 
entree (sahne arası müziği) i le 
bestelediği eserde kendi de müftü 
rolünde sahneye çıkıyor, 1 4  Ekim 
1 670 günü harikulade Chambord 
Şatosunda ilk kez sergi lenen eser 
büyük başarı kazanıyordu. Burada, 
belirgin koreografilerle saptanan altı 
entree'den ikincisi Osmanlı 
merasimini canlandırır ve "Marche 
pour la ceremonie des Turcs" adını 
taşır. 

Haydn: Senfon i No. l 00 

Londralı emprezaryo, Alman ası l l ı  
kemancı Johann Salomon, Haydn'ın 
Esterhazy sarayından emekli olduğunu 
duyarak kapısına dayanır. Haydn onun 
isteğine uyarak 1 974'de 1 2  senfoni 
yazar. Bu dizi içinde bestelenen üç 
senfoninin ilki olan Senfoni No. / 00, 
Askeri Senfoni adını da taşır. Iki keman 
grubu, iki viyola grubu, viyolonseller, 
kontrbaslar, iki flüt, iki obua (ya da iki 
klarino), iki fagot, iki korno, iki 
trompet, timpani (ve ikinci ve üçüncü 
bölümlerde de büyük davul), üçgen ve 
ziller için Eisenstadt'ta bestelenen 
eserin ilk kez 3 1  Mart 1 794'te 
Londra'da çalındığı öne sürülür. 
Haydn bu senfonisinde 1 8. yüzyıl ın 
sonunda Avrupa'da çok popüler olan 
Türk müziği unsurlarına büyük davul, 
zil ve üçgeni de katmış, ancak 
Yeniçeri müziğinin törensel havasını 
minör tonda, karanl ık şekilde 
yansıtmıştır. Londrallların 
konserlerde gürültü yaptıklarını, ya da 
çok rahat oturarak dinlediklerini, 
hatta uyukladıklarını gören Haydn, 
bunu No. 94 Sürpriz Senfontsinde 
davul vuruşlarıyla önlemiş, ilgi 
çekmişti. 800 kişi l ik büyük Hanover 
Square Rooms konser salonundaki 



dinleyicilerin ugultusunu bu kez 
mehter çalgıianna yer verdigi Askeri 
Senfoni'siyle bastırdı; ikinci bölüm 
dinmeyen alkışlar üzerine tekrarlandı. 
Viyana'da coşkuyla karşılanan, ama 
Paris ve Londra'da "muhteşem ama 
çok gürültülü" diye tanımlanan bu 
senfoniyi önce Paris'de dinleyen 
müzikçi Johann Friedrich Reichardt 
1 803'de şakayla şöyle anlatır: "Karşı 
konulamayan şiddetteki Yeniçeri 
müzigi çalındı: Gösterişli ziller, üçgen, 
davullar, trampetler ve de sesi daha 
çok çıksın diye yukarıya ası lmış 
muazzam büyüklükteki bir davula tüm 
gücüyle vuran bir herif!" Ama 
Reichardt Ingiltere'de gösterilen ilgiye 
de şaşırmıştı: "Londralı hanımlar ise 
böyle müzige degişik bir tepki 
veriyor; ayaga fırlıyor, sevinçle 
bağırıyor ve kendinden geçene, elleri 
acıyıncaya kadar alkışlıyordu." Bu 
başarı üzerine Haydn saraya takdim 
edilmiş, hatta Kral l l l .  George ona 
Ingiltere'de kalmasını önererek 
Windsor Şatosu'nda bir daire 
vermeyi vaat etmişti. Ama Haydn son 
yıllarını ülkesinde geçirmek istiyordu. 
Ancak Salomon'un aracılıgıyla 
orkestra kadrosunu 60 kişiye 
çıkartmayı başararak 
konzertmaysterlige ünlü kemancı 
Giovanni Batista Viotti'nin 
getirilmesini saglamış, dolayısıyla da 
gelecek sezon için yeni senfoniler 
yazmaya ve 1 795 yazına kadar 
Londra'da kalmaya söz vermişti. 
Senfoni'nin 4/4'1ük ölçüde ve Sol 
Majör tondaki 1 .  Bölümü önce, 23 
mezür süren agır (Adagio) tempodaki 
kısa bir girişle başlar. Bu basit ama 
biraz tutkulu başlayan, sonra da 
kornolarla güçlenen -asl ında Haydn'ın 
hamilerinden 1 793'te ölen Marianne 
von Genzinger için düşünülmüş olan
girişi çabuk (AIIegro) tempodaki asıl 
kısım izler. Flüt ve obuanın sundugu 
zarif temayla hafif başlayan, 
güçlenerek süren tema yeni tarz 
buluşlarla, soru cevap oyunlarıyla 
işlenir. Yarım kalmış bir kadanstan 
sonra Rakoçi Marşı benzeri ikinci 
tema sunulur. 
2. Bölüm çabukça (AIIegretto) 
tempoda, Do majör tonda ve 4/4' 1ük 
ölçüdedir. Haydn daha önce 1 786'da 
Napoli kralına ithaf ettigi Iki Lir 
-ancak kolay ezgi ler çalabilen Lira 
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organizzata- için Konçerto'sundan 
(HobVI Ih  No.3) ikinci bölümü, 
Allegretto tempodaki "Romance"ı 
almıştır. Romans önce sakin şekilde 
sunulur; sonra din leyicileri şaşırtan 
şekilde işlenir. Aynı tonda, aynı 
ölçüde ve yine çabukça (AIIegretto) 
tempoda -aynı şekilde- başlayan 2. 
Bölüm'de, romans' ın karakterinin bu 
şekildeki degişimini, daha sonra 
Rimski-Korsakof da orkestrasyon 
çalışmalarında örnek alacaktır. 
Haydn'ın kullandıgı tahta üflemeler 
girişte bu basit ezgiyi oyuncakil tarzda 
duyurur, ancak bu durum o çag için 
yeni olan Türk çalgı larının girişiyle 
dramatik olarak, askeri patlamalarla 
renklenir. Ingiltere'de geniş kitleleri 
etkileyen bu müzik, Londra gazetesi 
Morning Chronic/e'de şöyle anlatılır: 
"Bu, savaşın içinde bir yürüyüştü: 
Erkeklerin yürüyüşü, savaş borusunun 
çınlayışı, hücumun gök gürültüsü, 
silahların şakırtısı, yaralıların ini ldeyişi 
ve savaşın cehennemi ugultusu olarak 
tanımlanabilecek her şey en şiddetli 
yücelikle bir zirveye yükseliyor! 
Digerlerinin ancak düşünebilecegi bir 
şeyi, o gerçekleştirmiş; bu harikayı 
yalnızca o, tek başına yaratmış." El 
yazması kopyalarda Sinfonia in turcica 
(Türk Tarzı Senfoni) olarak da 
adlandırılan eser, 1 799'da Andre 
tarafından Symphonie T urque ô Grand 
Orchestre (Büyük Orkestra için Türk 
Senfonisi) başlıgıyla yayınlanmıştır. 
Sona dogru bir trampet askeri çagrıyı, 
Avusturya ordusu selam çagrısını, tek 
başına duyurur. Trampet, gök 
gürültüsünü andıran vurmalıların 
eşligindeki orkestranın kreşendosu 

desteginde yükselir. Sonra da hiçbir 
şey olmamış gibi eski oyuncakil müzik 
belirir, ama bölüm yine güçlü vuruşlu 
akorlarla sona erer. 
3 .  Bölüm canlı bir tutti ile saglam 
giren, ama orta hızda (Moderato) bir 
tempoda işaretlenmiş bir Menuet'tir. 
(O çagda da yapılan uygulamalarda, 
özell ikle Czerny, bu menuet ve 
trio'nun dört el piyano 
düzenlemesinde metronomu oldukça 
hızlı göstermiştir.) Bu menuet, yarısı 
kadar süren hafif ve tatlı (piano dolce) 
Trio bölmesiyle yine aynı tonalitede 
ve tempoda cevaplanır. 
4. Bölüm 6/8'1 ik ölçüde, çok hızlı 
(Presto) tempoda, yine Sol majör 
tonda bir Finale'dir. Bir gigue 
formunda, ama orada burada çok 
kısa, beklenmeyen pause'lerle 
-suslarla- kesilen bu canlı finalin 
askeri stille pek ilgisi yoktur. Bir 
rondo karakterinde, ama sonat 
formunda işlenen bölümdeki ana 
tema, hemen o günlerde çok popüler 
olmuş, "Lord Catchcart'ın lskoçya'da 
Karşılanışı" adıyla da yayınlanmış, 
mekanik müzik çalgıları için si l indire 
kaydedilmiştir. Finalin ikinci teması ise 
aslında davul ve orkestranın birl ikte 
hazırladıgı ritmik efektten oluşan 
kadans biçimi bir figürdür; her 
vuruşta süslemelerle tiz ve bas 
yaylılar arasında işlenir. Geliştirim ise 
bu ritmik efektten kaynaklanan inen
çıkan dört notalı staccato motifle 
gerçekleşir. Sakinleşen anlarda vurma 
çalgılar bu ikinci temayla şaşırtıcı 
canlanmayı saglar. (Süre 22') 
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O RKESTRALAR - ODA MÜZiGi - R E S iTALLER O R CHESTR A S - CHAl\IBER M l ' S I C- REC I T ALS 

SURP VARTANANTS KOROSU 

SURP V ARTANANTS CHOIR 

Rupen Altunyan ( 1 94 1 - ) 
Aziz Gregoir'a Övgü Ode for Sr. Gregoir 

Gomidas Vartabet Sağamonyan ( 1 869-1 935)  
Sanctus 

Ara Mihran Bartevyan ( 1 903- 1  973) 
Kyrie Eleisen 

Anonim Anonymous 

Tanrım Şefaat Et Oh Lord, have Mercy 

(Düzenleyen Arranged by Jirayr Aslaniantz) 
Parseğ Atmacıyan ( 1 9  1 5 - 1 987) 

Tanrıya Övgü Praise the Lord - Tanrı Kutsaldır Holy is the Lord 

Ara Mihran Bartevyan 
lsa Ölülerden Dirildi Jesus has risen from the dead 

Gomidas V artabel Sağamonyan 
Kutanerk The Song of the Plow 

Magar Egmalyan ( 185 6-1  90 5 )  
Aha dzaketz Farmer's Song 

Parseğ Ganaryan ( 1 885-1 967) 
Naro Can Naro the Belawed 

Haradur Avedisyan ( 1 926-1 996) 
Ninni Lullaby 

KIRKOR ALlClYON 

• Istanbul Belediye Konservatuvarı 
hocalarından lhsan Balkır'la şan 
çalışmaya başlayan şef Kirkor 
Aliciyon, daha sonra Devlet 
Konservatuvarı'na girerek Saadet 
lkesus Altan'ın ögrencisi oldu. Aydın 
Gün'ün yönlendirmesiyle 1 960'da 
Devlet Opera ve Balesi'ne girdi. 
Çocuklugundan beri Feriköy Surp 
Vartanants Kil isesi'nde önce muganni, 
1 98 1 'den beri de baş muganni olarak 
çalışan Aliciyon, 1 985'de bu koronun 
şefligini üstlendi. Türk, Ermeni ve 
Avrupalı bestecilerin klasik, folklorik 
ve dini yapıtların icrasında koroyu 
profesyonel bir seviyeye getirdi. 
Koro, Aliciyon'un yönetiminde Cemal 
Reşit Rey, Lütfi Kırdar konser 
salonlarında, Cem il Topuzlu Açık 
Hava Tiyatrosu ve Aya Irini 
Müzesi'nde çok sayıda konser verdi 
ve festivaliere katıldı. Aliciyon, 9 
yıldan bu yana Istanbul Birleşik 
Korosu şefl igini de sürdürmektedir. 

• Kirkor Al iciyon srarted ro study 

singing with barirone İhsan Balkır, a 

well-known inscrucror at the İscanbul 

Municipality Conservaroire. Two years 

later, he w as accepted as a studenr of 

Saadet ikesus Altan.  In 1 960, he 

enrered the State Opera where he has 

been a chorus member for over 29 years. 

He has served Sainr Vattananrs Church 

si nce his chi ldhood, once as a Canror in 

the church, and si nce 1 98 1  as the Head 



99 
Anonim Anonymous 

Sarı Gel in The Bride of the Mountain 

(Düzenleyen Arranged by Garo Zakaryan) 

Parseğ Ganaçyan 
Varteri Hed With Roses 

Dikran Ç uhacıyan ( 1 83 7 - 1898) 
"Leblebici Hor Hor" Opereti, 1 .  Perde 1 .  Sahnesi'nden Bölüm 
Excerpt from the operatta, ''Leblebici Hor Hor", l. Act, l. Scene 

Garo Hovannes Zakaryan ( 1 895- 1 967) 
Deri ko 

Parseğ Ganaçyan 
Dal i lo 

Majak Toşikyan ( 1 947- ) 
Gemidas 

Cantor. He became the conducror of the 
choir in 1 985 and has achieved 
outstanding successes with the choir 
since then. The choir has performed 
classical, folk and religious songs by 
Turkish, Armenian and European 
composers. Aliciyon and the chorus 
have given concerrs in the Cemal Reşit 
Rey and Lütfi Kırdar concerr halis, 
Cemi! Topuzlu Open-Air Theatre, and 
Hagia Eirene Museum and also 
parricipated in festivals upon invitation. 
He has been the conductor of the 
Iscanbul United Choir for 9 years. 

--------------------------------------------� SURP YARTANANTS KOROSU 
1 6.6.2002, Surp Yerrortutyun (Üç Horan) Kilisesi, Beyoglu, 1 9:30 

Surp Yerrorturyun (Holy Trinity) Church, Beyoğlu, 7 : 30pm SURP V A RTANANTS CHOIR 

• 1 932'de Gemidas'in Mes'ini 
seslendirrnek üzere kurulan ve daha 
sonra Yegmalyan'ın çoksesli Mes' ini de 
repertuvarına alan Yartanants Korosu, 
çoksesli dini ayinlerin yanı sıra, çok 
seslendirilmiş halk türküleri ve 
folklorik şarkılardan oluşan konserler 
de verdi. Ünlü müzik uygulayıcıları ve 
eğitmenleri Prof. Arşam Kavafyan ve 
Prof. Edgar Manas'ın çalıştırdığı koro, 
1 98S'den itibaren de piyanoya 
uyarlanmış senfonik şiirler, operalar ve 
oratoryolardan bölümleri birçok kez 
müziksevedere sundu. Istanbul'un 
hemen bütün önemli müzik 
merkezlerinde konserler veren 
topluluk, Dünya Kiliseler Birliği'nin 
Saint Antcine Kil isesi'nde düzenlediği 
geceye ekümenik koro olarak katıldı. 
HABIT AT l l  organizasyonu sırasında 
Ermeni cemaatini temsilen konser 
veren koro, Türk Tarih Vakfı'nın 
düzenlediği "Müziğin Renkleri" adlı 
etkinliklerde Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu ve Aya Irini Müzesi'nde, yerel 
ve dini müzikleri seslendirdiği 
konserler kaydedilerek CD 
formatında yayınlandı. 

• The Varranants Choir was founded 
in 1 932 in order to perform Komitas' 
Mass, written for male acappella choir, 
but then was transformed into a mixed 
choir when it sang Yegmalian's 
polyphonic Mass accompanied by the 
organ. lt has worked with Prof. Arsham 
Kavafıan and Prof. Edgar Manas, 
famous approbative m usic practitioners 
and academics. The Varranants fırst 
sang polyphonic masses and performed 
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folk  songs. S ince 1 985 ,  besides Agızdan gelen dinsel şarkıları notaya Parseg Atmacıyan tarafından 
religious music, ir has performed dökmüştür. Gemidas'ın yarattıgı bestelenen Tanrıya Övgü, dini 
symphonic poems arranged for the eserlerin temelini halk ve eski dinsel literatürde Atmacıyan Mesi olarak 
piano and selections from operas and müzik ezgi leri oluşturur. Gomidas tanınan eserin final bölümüdür. 
orarorios. Ir has performed i n  almost eserlerinde geleneksel kompozisyon Mes'in bütünü, bestetinin 
every concert hall in  Istanbul and has metotlarından kararl ı l ıkla ayrı lmış ve önderliginde bir yıl boyunca 
participated in a concert at Saint evrensel çagdaş metotları çal ışı lmış, ancak çalışmaların devamsız 
Amaine Church organised by the kullanmıştır. Bu anlamda erkek 'a ve yetersiz olması icrayı mümkün 
World Ecumenical Union. At Habitat capella' koro için düzenlenen kılmamıştır. Vartanants Korosu, daha 
I I ,  it performed Armenian songs as a romantik ve geniş soluklu Badarak- önce de eserin final bölümünü 
representative of the Armenian Mass'i dikkat çekici eserlerindendir. seslendirmiştir. 
community and represenred rhe 
communiry in Cemal Reşit Rey 

Bartevyan: Kyrie Eleison Atmacıyan: Tanrı Kutsald ır 
Concert Hal l  and Hagia E i rene 
Museum in the event organised by the Istanbul dogumlu besteci ve orkestra Atmacıyan Mesi'nin başka bir bölümü 
Turkish H istory Foundation enritled şefi Ara Bartevyan tarafından olan Tanrı Kutsaldır'da klasik batı 
Colours of Music, performing religious, 1 960'1arın başında, koro, solo ve müzigi koro formunun vazgeçilmez 
local and faik songs. orkestra için yazı lan Kyrie Eleison, dini ögelerinden olan imitation, kontrpuan 

l iteratüre Bartevyan Oratoryo olarak ve fugato ustaca işlenmiştir. Eser, 

Altunyan: Aziz G regoir'a Övgü geçmiştir. Oratoryo'nun bazı bölümleri koro icrasında zorlugunun yanı sıra, 
Türkiye'de yalnızca Surp Vartanants dinleyiciye oldukça zevk veren 

Aziz Gregoir'a Övgü şarkısı Altunyan Korosu tarafından niteliktedir. 
tarafından 200 1 yılında bestelenmiş ve seslendirilebilmektedir. 
güftesi Zahrad tarafından yapılmıştır. 1 903'de Istanbul'da dogan ve 1 924'de 

Bartevyan: lsa Ölülerden Diri ld i  
Beste, Ermenilerin Hıristiyanlıgı Paris'e yerleşen Bartevyan, 1 933'de 
devlet dini olarak kabul edişlerinin Scola Centorum'dan mezun oldu. lsa Ölülerden Dirildi, Batevyan 
1 700. yıl ı sebebiyle düzenlenen 1 929'da "Yeni Şarkılar" isimli dizisi Oratoryosu'ndan bir müzik gustosu ve 
yarışmada birincil ik ödülünü yayınlandı ve bunu Medzarentz, beceri dolu bir bölümdür. Paskalya 
kazanmıştır. Alazan ve Sarmen'in sözleri üzerine Yortusunun nişanesi olan bu eser, 

besteledigi solo ve koro eserleri takip daha önce de Vartanants Korosu 

Gomidas: Sanctus etti. Eserleri arasında Dadrakomun tarafından birçok kez 
Gelini isimli operası, senfonik orkestra seslendirilmiştir. 

Sanctus, 1 930'1ardan bugüne dek için Rapsodi, Kırsal Konser, Kafkas 
Ermeni kiliselerinde icra edilen Senfonisi, ve Kasım Ayı Ormanmda 

Gomidas: Kutanerk 
Gemidas'ın Mes'inin 'a capella' koro isimli parçalar vardır. Düzenledigi 
için yazılmış bölümüdür. Eser, Mess-Badorak oratoryusunun 1 979'da Kutanerk, Ermeni müzik cemaatinin 
müzikalite ve entonasyon talep eden, Paris'de plak kaydı yapılmıştır. duayeni Gemidas'ın Anadolu 
koro kalitesi ve seviyesini Orkestra şefi olarak lsbentiarian, A. çiftçisinin çift sürüşünü koro 
mükemmelen sergileyen niteliktedir. Dergevontyan ve H. lstepanyan'ın müziginin eşsiz duygusallıgı ve 
Besteci, müzikolog, yönetmen ve eserlerinden oluşan repertuvarlarla becerisiyle birleştirdigi 'a capella' 
pedagog Gomidas Vartabet (Rahip) konserler yönetmiştir. yapıtlarından biridir. 
Sogomonyan 1 869' da Kütahya' da 
dogdu ve Eçmiadzin'de Kevorkyan 

Anonim: Tanrım Şefaat Et Egmalyan: Aha dzaketz 
Ruhban Okulu'nda egitim gördü. 
Sahag Amaduni ve Ararat Günümüze anonim olarak ulaşan bu Tiflis dogumlu besteci Egmalyan, 
yönetiminde kilise müziginin teori ve melodi, çagdaş besteci ve aranjörler Gemidas'ın da hocasıdır. Ermeni 
pratigini inceledi. 1 89S'de Rahip tarafından, çeşitli biçimlerde müzigine kazandırdıgı bin lerce 
takdis edildi ve adı Gomidas oldu. düzenlenmiştir. Koro, bu konserinde yapıttan biri olan Aha dzaketz, 
Berlin R. Schmidt özel Ermeni cemaatinin ender yetiştirdigi köylünün çift sürme çalışmalarını 
konservatuvarları ve saray besteci, aranjör, orkestra ve koro şefi melodik bir dil le aniatmayı başaran 'a 
üniversitesinde egitim gördü. lsveç, ve müzik egitmenlerinden Prof. J irayr capella' bir koro müzigidir. 
Paris ve Venedik'de birçok konser Aslaniantz' ın düzenlemesini St. Petersburg Konservatuvarı'nda 
veren Gemidas'ın Anuş isimli bir seslendirecektir. egitim gören kompozitör, yönetmen 
operası da vardır. Çalışmalarının ve pedagog Magar Egmalyan, birçok 
temel ögesini yaratıcıl ık, bi l imsel 

Atmacıyan: Tanrıya Övgü koro şarkısı, piyano resital parçaları 
çalışma ve derlemeler teşkil ve orkestral prelüdler bestelemiştir. 
etmektedir. Kırsal bölgedeki şarkıları Istanbul Ermeni cemaatinin Batı ve Rus romantiklerinin üslubunu 
toplamış ve gün ışıgına çıkarmıştır. yetiştirdigi degerli bestecilerden benimsemiştir. Konservatuvarda halk, 
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ulusal ve dinsel müziklerin koral Kulaga hoş gelen sevimli melodisi ve onlara "Köroglu" şarkısını söyleyerek 
düzenlemelerini yapmayı ögrenmiştir. çok güzel armonilerle bezenmiş cesaret aşılayarak zorbalarla 
Orkestra eşliginde olmayan, l irik ve eşligiyle begeni kazanacagın ı  çatışmaya davet eder. Iki kere filme 
romantik nitelikteki Badorak Mes'le umdugumuz bir yapıt. çekilen yüzlerce defa çeşitli 
halk ezgi lerine ait düzenlemeleri topluluklarca sahnelenen bu operetin 
eserleri arasında önemli yer tutar. 

Anonim: Sarı Gel in yanı sıra marşlar, batı müzigi 
Anzrev Yegav (Yağmur Yağdt), Hov Arek formunda eser kaleme almıştır. 
(Rüzgar Atm), Sarer Can (Dağlar Can), Erzurum yöresinin bu meşhur anonim 
Lusnak Kişer (Mehtaplt Gece) ve Kefe halk türküsü, ünlü müzik adamı, 

Zakaryan: Deriko 
Kefe Khorod Ağcig (Kefe Kefe Güzel Ktz) besteci ve şef Garo Zakaryan'ın 
isimli koral eserleri geniş kitlelere olaganüstü güzel l ikteki aranjmanlarıyla Çok tanınan diger bir parça, Deriko, 
hitap etmiştir. Kompozisyon ve melodik formasyonunu kaybetmeden Derike'nun saçları konu alınarak 
pedagojik çalışmalarında demokrasi, çoksesli hale getirilmiştir. yazılmıştır. Eser, Dogu Anadolu 
aydınlanma, ulusal bilinç temaları yöresinden Garo Zakaryan'ın ustaca 
önemli bir yer tutar. Bestecinin 

Ganaçyan: Varteri Hed aranje ettigi 'a  capella' türündeki bir 
düzenlemeleri Ermeni müziginde aşk şarkısıdır. 
birkaç ekolün kurulmasına öncülük Varteri Hed, yukarıda bilgi vermeye Ermeni Sovyet kompozitör ve 
etmiştir. çalıştıgımız ünlü besteci Parseg yönetmen Garo Hovannes Zakaryan, 

Ganaçyan'ın melodik, kulaga hoş 1 985'de Varna'da dogmuş ve 1 924'de 

Ganaçyan: Naro Can gelen 'a capella' koro müziginin tüm Tiflis Konservatuvarı'ndan mezun 
gereklerini ve güzel l iklerini ustaca olmuştur. Yönetmen ve pedagog 

Ermeni müzik dünyasının yetiştirdigi yansıttıgı, solistler ve koro için olarak çalışmalar yürütmüştür. Müzik 
en önemli bestecilerden olan Parseg yazı lmış bir aşk şarkısıdır. di l i  Ermeni halk ezgilerine yatkın 
Ganaçyan'ın isme hitaben olmuştur. Bioneria Baleti ( 1 937), 
yapıtlarından biri olan bu aşk şarkısı, 

Ç uhacıyan: Leblebici Marçan ( 1 939) ve Ağasi ( 1 954) adl ı  
solistler ve koro iç in 'a capella' olarak operaları eserleri arasındadır. Halk 
yazılmış olup, çoksesli yöresel Müzik dünyasında Ermenilerin şarkılarına ait çokseslendirilen 
folklorik branşında önemli bir yer Offenbach'ı olarak anılan Dikran eserleriyle de ünlenmiştir. 
kapsar. Çuhacıyan'ın Leblebici Hor Hor Ağa 
1 885'de Tekirdag'da dogan ve i lk Opereti'n i n  1 .  Perde, 1 .  Sahnesinden 

Ganaçyan: Dali lo 
egitimini Istanbul'da aldıktan sonra alınan bölüm, solist, koro ve org 
1 896'da Varna'ya göç eden eşliginde d inleyicilerin begenisine Dogu Anadolu yöresinin anonim 
Ganaçyan, Tanzimat'la birl ikte sunuluyor. olarak çagımıza ulaşan bu melodisi, 
lstanbul'a geri döndü ve Knar isimli Istanbul'da dogan bu Ermeni ası l l ı  Parseg Ganaçyan'ın ustaca yazdıgı 
nefesli sazlar orkestrasını kurdu. operet bestecisi, Sultan koro eşligiyle, tempo degişiklikleriyle 
1 9 1  O' da Gemidas'la tanışmış ve onun Abdülmecid'in saatçıbaşının ogludur. ve sololarıyla zenginleştirilmiş bir aşk 
5 ögrencisinden biri olmuştur. Mi lano Konservatuvarı'nda egitim ve halk şarkısı olup, ana temanın, 
1 9 1 9'da Gomidas'a ithaf edilen koro görmüş, Şark Tiyatrosu'nda koro ve Atabar olarak anılan yöresel halk 
konserinde 400 kiş i l ik bir koroyu orkestra şefligi yapmıştır. lık operası oyununun melodisini çagrıştırması, 
yönetmiştir. Muhtelif eserleri ll. Arşak'tır. l ik Türk opereti sayılan şarkıyı, daha da ilginçleştirir. 
arasında 30 koro, 1 O piyano eşliginde Arifin Hi/esi, Gogol'un Müfettiş 
solo ve çocuk şarkıları oyunundan yapılan bir uyarlamadır. 

Toşikyan: Gomidas 
bulunmaktadır. Duygusal koro Köse Kahya ise 1 873'de 
eserlerinde toplumsal temaları bestelenmiştir. Çuhacıyan'a esas Ermeni müzik dünyasının gerçek 
işlemiştir. Da/i/o, Hoynar, Varteri Hed ününü saglayan, metnini Takvor duayeni Gemidas'ın adına ithafen 
bunlardan birkaçıdır. Halkın Aziz Nalyan'ın yazmış oldugu Leblebici yazı lan, yaptıgı fedakar çalışmaları, 
Garabet manastırına ziyaretin i  Horhor Opereti i lk kez 1 1 Ocak ustalıgını, büyüklügünü ve yapıtlarını 
işleyen Nanor ise onun klasiklerinden 1 876'da sahnelenmiştir. Oyunun öven eser, lstanbullu besteci ve 
birid ir. Ganaçyan'ın eserleri konusu kısaca şöyledir: Mirasyedi aranjör Majak T eşikyan'ın seviml i  
Beyrut'da ve Yereyan'da Hurşit Bey, Leblebici Horhor Aga'nın melodisi ve güzel eşligiyle Gemidas'ın 
yayınlanmıştır. kızını sevmektedir ve Leblebici'nin büyüklügüne ve şanına yakışan bir 

buna şiddetle karşı koyması üzerine yapıttır. 

Avedisyan: Ninni  Fatma'yı Şi le'ye kaçırır. Kızını 
kaçırmak için kadın kılıgına giren Kirkor Aliciyon 

Yakınçag besteci lerimizden Haçadur Leblebici yakalanır ve Hurşit'in 
Ahvedisyan'ın soprano solo ve koro adamlarından dayak yemekle kalmaz, 
için yazdıgı eser, annenin bebegini küçük düşer. Memleketten çagırdıgı 
uyuturken söyledigi ninniyi s imgeler. Leblebici arkadaşları ile buluşur ve 
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BANG ON A CAN ALL-STARS 

� 
MAR'Mi\RA 

Katkıları için THE MARMARA 'ya teşekkiir ederiz. 
W e would /ike to thank THE MARMARA for spomoring this perfomumce. 

ROBERT BLACK, bas bass - DAVID COSSIN, vurmalı çalgılar percussion 

USA MOORE, piyano ve tuşlu çalgılar piano and keyboards 

MARK STEWART, elektrik gitar elecrric guirar - WENDY SUTTER, viyolonsel cello 

EYAN ZIPORYN, klarnet ve bas klarnet dariner & bass dariner 

ANDREW COTTON, ses tasarımcısı sound designer 

David Lang ( 1 95 7- ) 
Cheating, Lying, Stealing 

julia Wolfe ( 1 958- ) 
Believing 

Michael Gordon ( 1 956- ) 
1 Buried Paul 

Ara Inrermission 

Evan Ziporyn ( 1 95 9- ) 
Two lmpersonations 

Brian Eno ( 1 948- ) 
Mu sic For Airports 1 1 1 

Tan Dım ( 1 95 7- ) 
Concerto for Six* 

* Concerto for Six, sponsorlu�unu "Meet the Composer/Arts Endowment 
Commissioning Music/USA"nın yaptı�ı ulusal beste çalışmaları kapsamında 

Hel en F. Whitaker Fonu'nun deste�iyle Bang an a Can tarafından sipariş edilmiştir. 
Conrerto for S ix was commissioned by Bang on a Can as part of the national series of works 

sponsored by Meet the Composer/Arts Endowment Commissioning Music/USA, 
with support from the Helen F. Whitaker Fund. 

1 7.6.2002, Iş Sanat Istanbul Salonu, 1 9:30 İş Sanat İstanbul Hall,  7: 30pm 

United States Information Service, lstanbul'a değerli işbirliği için teıekkiir ederiz. 
W e would /ike to thank United States Information Service, Istanbul for their ki nd collt1boration. 

Değerli katkıları i)in The Fund for US A rtists at 1 nternational Festivals and Exhibitiom'a teıekkiir ederiz. 
We would !ike to thank The Fundfor US A rtists at International Festivals and 

Exhibitiom for their ki nd collaboration. 

BANG ON A CAN 

• Bang on a Can, alışılanın 
ötesinde yeni ifade tarziarına ulaşmayı 
ve yeni müzik alanları keşfetmeyi 
amaçlayan, maceraperest müzik ve 
topluluklara açık bir organizasyon. 
Genel olarak, çagdaş müzik alanında 
yakın geçmişte yazı lmış klasik 
eserlerin yanı sıra, yeni bestecilerin 
eserleri de bu oluşumun ilgi alanına 
girebiliyor; böylelikle yaşayan 
bestecilerin en heyecan verici 
eserlerinin yanı sıra, henüz tanınmaya 
başlamış bestecilerin eserleri de 
büyük bir izleyici kitlesine ulaşabil iyor. 
Bang on a Can 1 987'de, besteci ve 
halen oluşumun sanat yönetmenleri 
olan Michael Gordon, David Lang ve 
Julia Wolfe tarafından kuruldu. Yola 
çıkış fikri oldukça basitti; yeni müzik 
üzerine yogunlaşmak ve böylelikle 
"iyi vakit geçirmek." Ancak geride 
kalan 1 4  yıl içersinde Bang on a Can 
bir "günlük festival" olmanın 
ötesinde, çok yönlü bir organizasyon 
haline geldi. Bang on a Can'ın 
gerçekleştirdigi projeler arasında; 
New York'daki yıllık Bang on a Can 
maratonunun yanı sıra, genç 
bestecileri desteklemeye yönelik The 
People's Commissioning Fund üyelik 
programı; kuruluşun yerleşik 
toplulugu olan ve her yıl belli başlı 
festivaller ile konser salonlarında yer 
alan Bang on a Can AII-Stars 
toplulugunun etkinlikleri; kayıt 
çalışmaları; genç besteci ve 
yarumcular için bir egitim programı 
olan Bang on a Can Summer Institute 
for Music; çizgi fılmci Ben Katchor'un 
orjinal çizimlerine dayanan çizgi 
roman operası The Carbon Copy 
Building gibi disiplinlerarası çalışmalar; 
Balili gölge oyunu ustası 1 Wayan 
Wija'yla birlikte Bang on a Can AII
Stars'ın gerçekleşterdigi Shadow Bang; 
Dj'ler, koreograflar, sinemacılar ve 
başka disiplinlerden sanatçılada 
yapılan çalışmalar yer almaktadır. 
Bang on a Can'in gerçekleştirdigi bu 
atılgan ve yenilikçi çalışmalar, 
şimdiden uluslararası alanda büyük 
bir hayran kitlesine sahip olmalarına 



ve çağdaş müziğin değerinin yeniden 
keşfedilmesine yol açmaktadır. 
Bang on a Can Festivali, 1 987'de 
kurulmasından bu yana günümüz 
müziğiyle ilgilenen heyecan verici 
müzisyenleri keşfediyor ve onları 
müzik dünyasına sunuyor. Festival in 
kuruluşundan itibaren, en iyi 
müzisyenler arasından seçilen 6 kişi l ik 
bir grup çekirdek kadro olarak 
muhafaza ediliyor. Bu altı müzisyen 
Bang on a Can AII-Stars 
topluluğunu oluşturuyor. Biraz klasik, 
biraz rock ve biraz da caz grubu 
niteliklerini taşıyan topluluk, esnek 
yapısıyla bu festival in ruhunu temsil 
ediyor. Bang on a Can AII-Stars, 
geçen zaman içersinde, biri diğerine 
benzemeyen programlarıyla 
uluslararası bir şöhret yakalamayı da 
başardı. 
1 994 yılından beri New York'daki 
Lincoln Center'ın Büyük Yerumcular 
Serisi kapsamında konserler veren 
topluluk, bu konserlerinde sayısız 
eserin ilk kez seslendirilmesine 
öncülük etti. 1 998'de Alice Tully 
Hall'da kapalı gişe gerçekleştirilen, 
Brian Eno'nun Music for Airports 
(Havaa/am Müziği) ve 1 999'da New 
York efsanelerinden biri olan 
Meredith Monk'la yaptığı çalışma ile 
caz müzisyeni Don Byron ile Surmalı 
sanatçı Kyaw Kyaw Naing'le birl ikte 
gerçekleştirdikleri etkinlik bunların 
arasında sayı labilir. Topluluk ayrıca yıl 
içinde düzenli olarak New York'da, 
Brooklyn Müzik Akademisi'nde ve 
Carnegie Hall'da konserler veriyor; 
Washington, Los Angeles ve San 
Francisco'da turnelere çıkıyor. Son 
olarak Londra'daki Barbican Centre, 
Hollanda Festivali, Viyana Modern 
Festivali, Schleswig-Holstein Festivali , 
Paris Pompidou Merkezi, Prag Bahar 
Festivali, lsrail Festivali, Yeni Zelanda 
Festivali, Taşkent'deki llkhom XX 
Festivali ve Sydney Olimpiyat Sanat 
Festivali'nde gösteriler gerçekleştirdi. 
Topluluğun canl ı  performanslarında 
yaydığı 'manyetik' enerji, yaptığı 
kayıtlarda da kendini göstermektedir. 
Yayınlanan son albüm, Renegade 
Heaven (200 1 ), Bang on a Can'in 
kurucularının oluşturduğu Cantaloupe 
Music'ten yayınlandı. Terry Riley'nin 
minimalist müziklerinden oluşan canlı 
kayıt /n C yine Cantaloupe Music'den 
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Eylül 200 l 'de yayınlandı. Topluluğun 
diğer kayıtları arasında Steve 
Reich/Bang on a Can (Nonesuch, 
2000), Brian Eno: Music for Airports 
(Universal), Cheating, Lying, Stea/ing 
(Sony, 1 996) ve lndustry (Sony, 1 995) 
bulunmaktadır. 

• Bang on a Can is a New York
based organization dedicated to 
creating a forum for the most 
innovative and adventurous music of 
our rime. W e aim to discover emerging 
compasers and ensembles who are 
exploring new musical territories, 
reaching for a musical expressian 
beyond the status quo. Their bold 
programıning concepr incorporates 
performing visionary classics written 
rwo to three decades ago and pieces by 
compasers just born at that time 
exciring music by our best known 
living compasers and by those only 
starting to gain recognirion. 
Compasers and Co-Artisric Directors 
Michael Gordon, David Lang and Julia 
Wolfe founded Bang on a Can in 1 987. 
The original idea was simple: to have 
fun with new music. In fourteen years 
Bang on a Can has grown from a one
day festival to a mulri-facered 
organization. Projeers include festival 
concerts and the annual Bang on a Can 
Marathan in New York City; The 
People's Commissioning Fund, a 
membership program to commission 
emerging composers; a residene 
ensemble, rhe Bang on a Can All-Stars, 
who tour to major festivals and concert 
venues around the world every year; 
recording projects; the Bang on a Can 
Summer I nstitute for Music, an 
educarianal program for young 
compasers and performers; and cross
disciplinary collaborations such as Bang 
on a Can's comic-book opera The 
Carbon Copy Building fearuring 
original drawings by cartoonist Ben 
Katchor, Shadow Bang fearuring rhe 
Bang on a Can All-Stars with Balinese 
shadow puppet master I Wayan Wija, 
and projeers with DJs, visual artisrs, 
choreographers, filmmakers and more. 
Their innovative and aggressive 
approach to programıning and 
presentation has created a large and 
vibrant international audience made up 
of people of all ages who are 

rediscovering the value of 
contemporary music. 
Si nce i ts inception in 1 987, the Bang 
on a Can Festival has been d iscovering 
and presenting the most exciting 
performers who have commitred their 
l ives to the music of our time. From the 
outset, six players in particular kept 
comi ng back. They were among the 
festival 's fınesr artisrs. W ir h rhese six 
players the festival created the Bang on 
a Can All-Stars. Part classical 
ensemble, part rock band, part jazz 
band, i t has a flexibility that represents 
the power of a wide range of musics 
from a new generatian of compasers and 
performers. Since 1 989, this group has 
established an international repmarion 
for its unparalleled performances of 
music from rhe emting edge. 
The All-Srars appear annually in New 
York City ar Lincoln Center on the 
Great Performer's Series where they have 
pioneered countless premieres of 
adventurous new works - highlighted 
by performances of Bang on a Can' s 
innovative li ve arrangement of Br ian 
Eno's Mıtsic for Airports in 1 998, a 
ground-breaking collaboration with 
downtown New York legend Meredith 
Monk in  1 999 and this year's 
East/W esr confrontation with jazz 
pioneer Don Byron and Burmese Pat 
Waing v irruoso Kyaw Kyaw Naing. 
The All-Stars annual season in New 
York and the U .S. also includes 
performances ar the Brooklyn Academy 
of Music, Carnegie Hall and annual 
tour dates to Washington DC, Los 
Angeles, San Francisco and many other 
cities .  Some recent international 
appearances include the Barbican 
Centre in London; the Halland Festival, 
the Wien Modern Festival, the 
Schleswig-Holstein Festival, Centre 
Pompidou in Paris, Prague Spring 
Festival, and many others. Outside of 
the U.S .  and Europe, some appearances 
include the Israel Festival, New 
Zealand Festival, Ilkham XX Festival 
in Tashkent, U zbekistan, and the 
Sydney Olympic Ares Festival where 
they recently premiered a joint 
evening-length performance of 
concertos commissioned for the All
Stars by the Ausrralian Chamber 
ürehescra and performed with the ACO 
at the Sydney Opera House. 



The magnetic energy of the ensemble's 
l ive performances has also been 
captured on several recordings. The 
group' s growing calleetion of releases 
i ncludes Renegade Heaven (Camaloupe 
Music, 200 1 ), Bang on a Can 's newesr 
recordi ng, which is also the fırst 
release on Camaloupe M usic 
(www.cantaloupemusic.com), a new 
eecord label created by the founders of 
Bang on a Can. In C is  Bang on a 
Can's brand new, high-energy l ive 
eecordi ng of Terry Riley's minimalist 
dassic (Cantaloupe Music, September 
200 1 ) .  Other recordings i nclude Steve 

Reich!Bang on a Can (Nonesuch, 2000), 
Brian E no: Mmic for A irports 

(Universal), Cheating, Lying, Stealing 

(Sony, 1 996) and Industry (Sony, 
1 995 ) . Mo re i nformation and all of 
these CDs are available at Bang on a 
Can's  web store, 
www .bangonacan .org . 

ROBERT BLACK 

• Robert Black geleneksel 
müziklerden, oda müzigi ve solo 
resitallere, oyuncutarla 
gerçekleştirdigi çalışmalardan, MIDI  
ve bi lgisayarlar destekli müzik 
bestelerine, dansçılarla hareket
merkezli dogaçlamalara ve spantane 
boyama etkinl iklerine kadar çok geniş 
bir alanda çalışmalarını 
sürdürmektedir. Black, John Cage, DJ 
Spooky ve Meredith Monk'dan yeni 
isimlere kadar geniş bir yelpazedeki 
bestecilere eserler ısmarlamakta ve 
birlikte çalışmalar yapmaktadır. 
Dünyanın beş kıtasında konserler 
veren sanatçı, Bang On A Can All 
Stars, Basso Bongo (elektronik bas ve 
perküsyon iki l isi) ve bir postmodern 
dans toplulugu olan The School of 
Hard Knocks ile çalışmalarını 
sürdürmektedir. Hartford 
Üniversitesi The Hartt Okulu'nda ve 
Brezilya'daki Eleazar Carvalho 
Festivali'nde ders vermektedir. 
Sanatçının State of the Bass is imli solo 
CD'si büyük begeni toplamaktadır. 

• Robert Black's i nteresrs range from 
rraditional orchestral and chamber 
music to solo recitals, collaborations 
with actors, music wi th computers and 
MIDI,  movemem-based 
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improvisations with dancers, and live 
action-painting performances with 
arrists. He has commissioned, 
collaborated or performed with a 
di verse number of musicians from 
John Cage ro D.J .  Spooky; Mered ith 
Monk to young emerging composers. 
Roberr's recital activities frequenrly 
take him to fıve continents. Robert 
performs with the Bang On A Can All 
Stars, Basso Bongo (an electronic 
bass/percussion duo) and with The 
School of H ard Knocks (a post-modern 
dance company). He also maintains a 
full teaching schedule at The Harrt 
School at the University of Hanford 
and the Festival Eleazar Carvalho 
(Fortaleza, Brazil) .  His  solo CD, State 

of the Bass, was released on 0.0. Discs 
to critica! accla im.  

DAVID COSSI N 

• New York Queens'de dogan ve 
büyüyen David Cossin, Manhattan 
Müzik Okulu'nda egitim gördü. Klasik 
perküsyon, bateri, batı l ı  olmayan 
vurmalı sazlar, besteci l ik ve 
dogaçlamaya olan ilgisi, onu çok geniş 
bir alanda çalışmalar yapmaya itti. 
Yeni ve deneysel müzik üzerinde 
yogunlaşan Cossin, Talujon 
Perküsyon Dörtlüsü, Bang on a Can 
AII-Stars, NewBand, Yo-Yo Ma, Tan 
Dun ve Bo Didley'le başarılı 
çalışmalar yaptı. Sanatçı, Ang Lee'n in 
yönettigi ve Tan Dun'ın müziklerini 
yaptıgı ve En Iyi Film Müzigi dalında 
Oscar Ödülü alan Crouching Tiger, 
Hidden Dragon filminin müziklerinde 
solo perküsyoncu olarak yer aldı .  

• David Cossin was born and raised in  
Queens, New York, and studied classical 
percussion at the Manhattan School of 
Music. His incerest in classical 
percussion, drum set, non-western hand 
drumming, composition, and 
improvisation has led ro performances 
across a broad spectrum of musical styles. 
He specializes in new and experimenral 
music, and has recorded and performed 
inrernationally with groups including 
Talujon Percussion Quartet, Bang on a 
Can All-Stars, NewBand (on the Harry 
Partch insrrumenrarium), Yo-Yo Ma, 
Tan Dun and Bo Didley. Cossin was the 
solo percussionist for the film Crouching 

Tiger. Hidden Dragon, directed by Ang 
Lee w ith music by Tan Dun, which won 
the Academy Award for best musical 
score. 

USA MOORE 

• Sydney ve Londra'da yetişen Lisa 
Moore, 1 980'de ABD'ye yerleşti. 
1 98S'den beri New York'da yaşayan 
sanatçı, Mi lton Babbitt'den Meredith 
Monk'a kadar çok geniş bir 
yelpazede bestecilerle çalıştı. 
Dogaçlama sözler, DVD 
projeksiyonu ve piyano müzigin in 
senkronizasyonundan oluşan son 
etkin l iginde de büyük bir başarı 
yakalayan sanatçının, kaydettigi 
CD'Ier arasında Stroke, Janacek'in 
komple piyano eserleri ve Elena 
Kats-Chernin' in piyano müziginden 
oluşan Purple Black and Blues yer 
almaktadır. Da Capo Chamber 
Players ve Bang on a Can AII-Stars' ın 
piyanisti olan sanatçı, New York 
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City Balesi, Lincoln Center Oda • Mulri- instrumentalist, singer, the Lincoln Center Festival, the 
Müzigi Toplulugu, St Luke composer and instrument designer Ensemble Sospeso and the Seatele 
Orkestrası ,  Steve Reich T oplulugu, Mark Srewarr has been heard around International Chamber Music festival 
Sydney Senfoni ve Avustralya Oda the world performing old and new among others. Surter has roured 
Orkestrası'yla etkinl ikler music. Srewarr spent much of 1 999, throughout Europe and Asia with both 
gerçekleştirmektedir. 2000 and 200 1 recording, rouring and the Chamber ürehescra of Europe and 

performing with Paul Simon and the The Orpheus Chamber Orchesrra. From 
• Lisa Moore grew up in Canberra, previous summer performing at Lincoln 1 993- 1 998, she was a member of the 
Sydney, and London before moving ro Center in Shakespeare' s Twelfth Night. White Oak Chamber Ensemble rouring 
the U.S. in 1 980. She has lived in A founding member of the Bang on a with Mikhail Baryshnikov and the 
New York City s ince 1 985 and has Can All-Stars, Stewarr is also a member White Oak Dance Project throughout 
collaborated with a broad spectrum of of Steve Reich and Musicians, David the U.S .A. ,  Europe, South America, 
composers in music and music-theater Krakauer's Klezmer Madness, the ]apan, Australia, New Zealand and the 
from Milron Babbin ro Mered ith manic duo Polygraph Lounge with UK. Sucter presendy serves on the 
Monk. Her most recent ventures keyboard and theremin wizard Rob faculry at Columbia University. 
include works requiring simultaneous Schwimmer, The Fred Frith Guitar 
text reci tation, piano performance and Quarrer among orhers. His New York EYAN ZIPO RYN 
DVD image synchronization. Solo d ise Lower East Side "Iab" is home ro an 
record ings on the Australian Tall instrument workshop and sonic salon • Besteci ve klarnetçi Evan Ziporyn 
Poppies label include Stroke; the where traditional and new instruments dünya müzikleri, avangard ve caz 
complere piano works of Jamicek; and cohabitate. He has also played for the müzigi alanlarında etkinliklerini 
Purple. Black and Blues (piano music of Broadway shows Showboat, The Who' s sürdürüyor. Son CD'si This is Not A 
Elena Kats-Chernin). Moore is the Tormny, The Sound of C/arinet'!e (Cantaloupe, 200 1 )  

pianist for the Da Capo Chamber Music, Caromel, and The Lion King. 200 1 'de birçok listede i lk ona giren 
Players and the Bang on a Can All- sanatçının, Bal i l i  kukla sanatçısı 1 

Stars. She has also performed with the WENDY SUTTER Wayan Wija'yla gerçekleştirdigi 
New York City Ballet, Chamber Shadow Bang isimli gösterisi, 
Music Society of Lincoln Center, St. • Curtis Müzik Enstitüsü ve Juil l iard geçtigirniz sonbaharda MassHoca'da 
Luke's Orchestra, Steve Reich Müzik Okulu'nda David Soyer ve Aldo ilk kez sahnelendi ve büyük begeni  
Ensemble, Sydney Symphony, and the Pariset' la egitim gördü. Seattle'da topladı. Bang On A Can AII-Stars'ın 
Australian Chamber Orchestra, among dogan Sutter, i lk konserini Seattle bir üyesi olarak dünyanın birçok 
orhers. Senfoni'yle 1 6  yaşında verdi. Aktif bir yerinde konserler veren sanatçı, 

solist ve oda müzisyeni olan Sutter, Brian Eno'nun Music for Airports 

MARK STEWART Lincoln Center Oda Müzigi Dernegi, eserini kaydettigi albümün yapımına 
Lincoln Center Festivali ve Seattle ve düzenlemelerine katkıda bulundu. 

• Multi-enstrümantalist, şarkıcı, besteci Uluslararası Oda Müzigi Festivali'nde Paul Simon, Steve Reich ve Tan 
ve enstrüman tasarımcısı Mark Stewart, çeşitli etkinl iklere katıldı. Avrupa Oda Dun'la turnelere çıktı. Beston'da 
dünyanın birçok yerinde eski ve yeni Orkestrası ve Orpheus Oda Gamelan Galak Tika isimli Bali müzigi 
müzik konserleri verdi. 1 999, 2000 ve Orkestrası'nın Avrupa ve Asya'da ve dans grubunu kuran sanatçı, bu 
200 1 yıllarının büyük bir kısmını kayıt turnelerine katılan Sutter, 1 993- 1 998 topluluk için, batı l ı  enstrümanları da 
çalışmaları, turneler ve Paul Simon'la yılları arasında White Oak Oda kapsayan müzikler besteledi. 
birlikte konser çalışmalarıyla geçiren T oplulugu ve Mikhail Barışnikofun 
sanatçı, geçtigirniz yaz Shakespeare'in ABD, Güney Afrika, Japonya, Avrupa, • E van Ziporyn is a 
1 2. Gece isimli oyununda çaldı. Bang On Türkiye, Yunanistan, Avustralya, Yeni composerlclarinetist whose work draws 
a Can AII-Stars'ın kurucu üyelerinden Zelanda ve Büyük Britanya turnesine equally from world music, the avant-
olan Stewart, aynı zamanda Steve Reich katıldı. Halen Columbia garde and jazz. His recent solo CD, This 
ve Müzisyenleri, David Krakauer'in Üniversitesi'nde ders vermektedir. is Not A Clarinet (Cantaloupe, 2001 )  
Klezrner Madness toplulugu, Polygraph appeared in  numerous 2001 Top Ten 
Lounge ve The Fred Frith Gitar • Wendy Sucter received degrees borh lists. His collaboration with Balinese 
Dörtlüsü'yle başarılı çalışmalar from the Curtis Institute of Music and puppeteer I W ayan Wija, Shadow Bang, 

gerçekleştirdi. Eski ve yeni the ]u i l l iard School. A nar i ve of Seatde, was premiered at MassMoca last fal! .  As 
enstrümaniarın birarada bulundugu Washington, she made her solo debut a member of the Bang On A Can All-
New York'daki evi, yaratıcı atölye with the Seatde Symphony at age Stars, he has performed at international 
çalışmalarına sahne olan sanatçı ayrıca, sixreen. An active soloist and chamber venues across the globe, as well as co-
Showboat, The Who's Tommy, The Sound musician, Sucter has performed i n  producing and co-arranging their 
of Music, Carousel ve The üon King gibi innumerous fesrivals and venues acclaimed recording of Brian Eno's Music 
Broadway prodüksiyonlarında da yer throughout the world including the for Airports. He has also recorded and 
aldı. Lincoln Center Chamber Music Society, roured with Paul Simon, Steve Reich, 



and Tan Dun. In Bosron, he is founder 
and director of the Gamelan Galak Tika, 
a Balinese music and dance troupe, for 
whom he has written numerous works 
combining gamelan with western 
insrruments and electronics. 

ANDREW COTTON 

• Londralı ses tasarımcısı Andrew 
Cotton, Snape Malting Konser 
Salonu'nda Teknik Yönetmen olarak 
başladığı kariyerini daha sonra geniş 
bir yelpazede, Amerika ve Avrupa'da 
sürdürdü. Elvis Costello ve John 
Harle, BBC Promenade Serisi, 
Meltdown, George Russell, Carla 
Bley, Django Bates ve Talvin Singh 
gibi değişik müzisyenlerle çağdaş 
müzik projelerinde çalıştı. 
Prodüksiyon konusundaki 
yetenekleriyle birlikte verimli işlere 
imza atan sanatçı, Bang on a Can'in 
seslendirdiği kendi parçalarında 
Michael Gordon, Jul ia Wolfe ve 
David Lang'la ortak çalışmalar yaptı. 
Cotton, ayrıca dans ve tiyatro 
oyunları için de çalışmalar 
yapmaktadır. 

• London-based sound designer 
Andrew Corron started his career as 
Technical Manager of Snape Malring's 
Concerr Hall, and further developed his 
career as a sound designer with a variety 
of large-scale, mainserearn touring 
productions on both si des of rhe 
Atlantic. He works closely with several 
major London producers, specializing in  
contemporary music projeers wirh 
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arrists and concerr series as di verse as 
El vis Cosrello and John Harle, the BBC 
Prom Series, Meltdown, George 
Russell, Carla Bley, Django Bates and 
Talvin Singh. His active involvement 
w ith Bang on a Can allows him ro 
combine engineering, musicianship and 
production ski lls. He collaborates with 
compasers Michael Gordon, J ulia Wolfe 
and David Lang on their works for the 
All-Stars as well as large ensemble, 
dance and theane pieces. 

Lang: Cheating, Lying, Stealng 

Birkaç yıl önce, klasik müzik 
besteci lerinin bir eser yazarken 
genellikle size kendileri hakkında 
sevdikleri ve gurur duydukları bir şeyi 
anlatmaya çalıştıklarını düşünmeye 
başladım. "Işte bu coşkulu bir melodi, 
ne kadar duygusal olduğuma bakın." 
Ya da, "işte bu soyut, ne olduğu belli 
olmayan parça, ne kadar karmaşık 
olduğuma bakın, benim gerçekten 
büyük beynime. Daha asil, daha 
duyarlıyım, çok mutluyum." Besteci şu 
ya da bu alanda örnek olduğuna inanır. 
Bu çok ilginç ama, alçak gönüllü 
olduğu söylenemez. Dolayısıyla, ben 
de, besteciler parçalarını onlarda 
yanlış olduğunu düşündükleri şeyler 
üzerine yaparlarsa neye benzerdi diye 
düşündüm. Ve işte bu da benim ne 
kadar acınacak halde olduğumu 
gösteren bir parça. Yada, işte bu da 
benim ne kadar yalancı, aldatan biri 
olduğumu gösteren bir parça. Saygı 
duyulmayacak bir şeyler üzerine bir 
parça yazmak istedim. Bu, aşılması zor 
olan bir sınır. Aldığınız bütün eğitime 
karşı çalışmanız gerek. Müzikte kirli 
katmanlar bulmayı öğretmediler size. 
Alçak, sakar, kurnaz ya da el altından 
iş yapan biri olmak öğretilmedi. 
Cheating, Lying, Stea/ing'de (A/datma, 
Yalan Söyleme, Çalma), komik biçimde 
sözcüklere dökülmüş olsa da, karanlık 
bir şeye bakmaya çalışıyorum. Kasıla 
kasıla bir yürüyüş var ama güvenilir 
değil. Aslında, partisyanda parçanın 
nasıl çalınacağına dair talimat şunu 
söylüyor: Uğursuz funk. (David Lang) 

·�----------------------------� 
Wolfe: Believing 

Be/ieving (lnamş) başlığı, müzik 
yazı ldıktan sonra kondu. Parça 

üzerine çalıştığım sürede, John 
Lennon' ın Tarnarrow never knows 
(Yarm hiçbir zaman bilmez) adlı bir 
şarkıs ın ı  din l iyordum. Beatles ruhani 
sorulara cevap ararken yazı lmış, 
müthiş bir şarkı - oldukça tinsel. 
Bunu hem müziğin kendisinde hem 
de sözlerde duyabil iyorsunuz. 
Tekrar tekrar gelen bir dize var "lt 
is bel ieving." "Bel ieving" kelimesi 
öylesine güçlü bir kel ime 
iyimserlik ve mücadele dolu. 
Inanmak zor fakat inanmak özgür 
b ırakı r. Müzik özel l ikle Bang On A 
Can AI I-Stars için yazı ld ı .  Bu, grup 
için ikinci parçam ve artık onların 
müziğinin bir parçası olduğumu 
düşünüyorum. Parça, NPR 
tarafından bu özel Bang On A 
Can/Dutch değiş tokuşu için sipariş 
edi ldi .  Desteklerinden dolayı onlara 
minnettarım. Uu l ia Wolfe) 

Gordon: 1 Buried Paul 

Strawberry Field Farever (Hep Çilek 
Tarla/ar�) yanlış bir susuşla biter 
müzik geri geldiğinde tepe taklak 
olmuştur - hiçbir şey olduğu gibi 
deği ldir - ve gerçek sona doğru John 
Lennon, "1 buried Paul" (Paul'ü 
gömdüm) der. Kayıt Amerika'da 
satışa çıktığında insanlar Paul 
McCartney'nin gerçekten öldüğünü 
gösteren diğer ipuçları bulmak için 
deli oldu. Dj'ler Beatles kayıtlarını 
radyolarda yeniden çaldılar, ve 
sonuçta oldukça garip bir müzik ve 
bir sürü gürültü yayınlanmış oldu. Bu 
parça o gürültüyle ilgili. (Michael 
Gordon) 

Ziporyn: Two lmpersonations 
Honshirabe, Thum Nyatiti 

Bali felsefesinde, dünya üzerindeki 
benzer birçok gelenekte olduğu gibi, 
özneler, kendilerini onların yoluyla 
ifade ettikleri bel l i  insan ya da 
varlıkların içinde yaşar. Sesleri 
kendilerinindir fakat konuştukları 
kelimeler onlara yabancıdır; genellikle 
kendilerinin anlamadıkları antik ya da 
yabancı di l ler. Bu parçalarda, iki farklı 
kültürün sesi -Japon shakuhachi ve 
Doğu Afrikalı nyatiti- klarnet yoluyla 
konuşuyor. Rasyonel bir batı l ı  olarak, 
onları uyariadım ve çevirdim, onları 



çalmak için yollar buldum, fakat bir 
trans öznesi olarak, yorumu 
diğerlerine bırakıyorum. (Evan 
Ziporyn) 

Eno: Music for Airports 

1 970'1erin sonlarında, 1 980'1erin 
başında Music for Airports'u (Havaalanı 
Müziği) ilk kez duyduğumuzda kapı 
gıcırtısı gibi bir şeydi. Tek parçalık bu 
albüm büyüleyici, hülyalı ve 
heyecanlıydı; belli bir ortamda 
çalınmak için ya da ortama uygun 
olduğu düşünülerek yazı lmıştı. Müziği 
günlük hayatımızia nasıl 
i l işkilendirdiğimizin bir tür yeniden 
tanımlanışıydı. Brian Eno, müziğin 
nereye kadar gidebileceği sorusunun 
cevabını araştırıyordu. Müziğin evi 
asansör şarkılarından, dişçi 
muayenehanelerinden ve hatta 
konser salonlarından başka bir yerde 
olabilir mi? Ya da bütün bunların 
arasında bir yerde olabil ir mi? 
Eno aslında Ambient müziği 
tanıml ıyordu. Yirmi yıl önce müzik 
marketlerde Ambient diye bir bölüm 
yoktu. New Age ya da Techno 
bölümleri ya da "chill" odaları yoktu. 
Music for Airports daha önceden var 
olmayan bir müzik ağının i lk 
adımlarını attı. Fakat Eno'nun yapıtının 
eşsiz tarafı, günlük hayatın 
ardplanında var olabilmesine rağmen, 
tesadüfün ötesine giden bütünlük ve 
potansiyeli taşıyanın müziğin kendisi 
olmasıydı. Dikkatlice, güzelce ve 
zekice yapılandırılan müziğin 
kendisiydi ve bestelenme teknikleri 
en karmaşık senfonilerle bile rekabet 
ediyordu. 
Eno'nun düşünmediği şey ise, 
parçasının canlı bir performansla 
sunulabileceğiydi .  Analog 
stüdyosunda, ses kaydı parçalarını 
sistemli biçimde diziyar ve bunları 
kendileri üzerine bağl ıyordu. Yeni bir 
müzisyen nesiinin müziğini stüdyodan 
dışarıya çıkarıp bir dinleyici topluluğu 
karşısında canlı olarak çalacağını 
tahmin etmemişti. Bang On A Can'de 
biz, beklenenin dışındaki sınırları 
araştırarak sürekli müziğin yeni bir 
tanımını aradık. Bu proje, bu 
araştırmanın bir i leri adımını 
sergi lemektedir. Yirmi yıldan sonra, 
sürekli genişleyen tanımımızda bu 
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dönüm noktası parçanın yeri nedir? 
Etki daha yeni başladı. Music for 
Airports devrimi henüz ortaya çıkmaya 
başlıyor. 
Music for Airports'un canl ı  
performansı kaynağa oldukça yakın. 
Bang On A Can AII-Stars grubunun 
ası l  elemaniarına sesler ve pirinç 
çalgı sesleri ekleyerek Eno'nun 
orij inal kaydının aklımızda 
oluşturduğu sesler orkestrasını 
doldurduk. Bu süreçte, projenin 
planlarını Brian Eno ile paylaşma 
fırsatın ı  bulduk. Bu anıtsal eserin 
içine girip çıkma deneyimini  bize 
bahşettiği için ona minnettarız. 
(M icheal Gordon, David Lang, Ju l ia 
Wolfe, Evan Ziporyn) 

Dım: Concert for Six 

Tan Dun'un oyuncu ve dansa 
benzeyen 1 2  dakikal ık  Concerto for 
Six adlı eseri, d in i  b ir köy töreni 
neşesi uyandırıyor. Her şeye 
rağmen, Klasik Çin enstrümantal 
müziğinin izleri, 7-6-5-4-3-2- 1 sayı 
serisi üzerine bir varyasyonlar 
kümesi olarak oluşturulmuş bu tek 
yönlü eserde bel irgin. Bu sayısal dizi, 
parçanın metrik şemasın ı  
yönlendirirken ritim ve hızını da 
etkiliyor. (Aslında, müzisyenlerin 
"Qi-Liu-Wu-Si-San-Er-Yi" şarkısı 
Çince'de "Yedi-Altı-Beş-Dört-Üç
Iki-Bir" anlamına gelmektedir.) Bu 
kesin biçimsel yapıyla çelişen ise 
kadanslar ve altı müzisyenin her biri 
için olan serbest dağaçiama 
bölümleridir. 

Bang On A Can 

Sanat Yönetmenleri 
Artistic Directors 
Michael Gordon, David Lang, 
Jul ia Wolfe 

Menajerlik Yönetimi 
Managing Director 
Kenny Savelson 

The People's Commissioning Fund, 
Bang on a Can Festiviali, Bang on a 
Can Yaz Müzik Enstitüsü'yle ilgili 
bilgilerin yanısıra topluluğun turneleri 
hakkında bilgiler için 
www.bangonacan.org adresini ziyaret 
edebilir veya info@bangonacan.org 
adresine e-mail yollayabil irsiniz. 
You can get up-to-dare info regarding 
the The People's Commissioning Fund, 
the Bang on a Can Festival, the Bang 
on a Can Summer Institute of Music, 
the All-Stars tour schedule, and all of 
our recent and upcarning events and 
CD Releases by visiting our web page: 
www.bangonacan.org Or for more 
information about Bang on a Can, 
please email us at 
info@bangonacan.org. 
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ŞEFiKA KUTLU ER, flüt flute 
PETER BRE I N ER, piyano piano 
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Katkıları için !BM TÜRK LTD. ŞTİ. ne tqekkiir ederiz. 
We would /ike to thank /BM TÜRK LTD. ŞTİ. for spansoring this perfomıance. 

Francisco Canaro 
Nobleza De Arrabal 

Astor Piazzo/la 
Adios Nonino 

Alfredo Gobbi 
Orlando Goni 
Co/e Porter 
So in Love 

julidn Plaza 
Melancolico 

Astor Piazzolla 
Oblivion 

julidn Plaza 
Nostalgico 

Astor Piazzolla 
Lo Que Vendra 

Pascual De Gri/lo 
Ligrimas e Sonrisas 

Tito Ribero/L. Diaz Ve/ez 
La Milonga y Yo 

Peter Breiner/jan Strasser 
Miss Mendacity 

Gerardo Rodriguez!Pascual Contursi/ Enrique Maroni 
La Cumparsita 

Angel Vi/lo/do! Enrique Discepolo!juan Carlos Calan 

El Choclo 

Düzenlemeler Arrangements: Peter Breiner 

ŞEFIKA KUTLUER 

• 1 979 yılında üstün başarı i le 
Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan 
mezun olan Şefıka Kutluer, aynı yıl 
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni 
Orkestrası'nın üyesi oldu. Kariyer 
çalışmalarına Viyana'da ve Roma'daki 
Santa Cecilia Akademisi'nde devam 
etti. Ankara Devlet Konservatuarında 
flüt ögretmenligi yaptı. ltalya'da çeşitli 
konserler veren sanatçı 1 98 1  yılında 
Veletri Primavera Musicale'ye 
katılarak Üstün Yerumculuk Ödülü 
aldı. 1 985 yılında Viyana'daki 
Doblinger Uluslararası Flüt 
yarışmasında üçüncülük alan sanatçı, 
1 986 yılında aynı yarışmada Dünya 
Birincisi oldu. 4 Kasım 1 995'de 
Cumhurbaşkanlıgı Kültür Sanat 
Büyük Ödülü'nü alan sanatçıya 1 998 
yılında Devlet Sanatçısı unvanı veri ldi . 
Macaristan Uygulamalı Sanatlar Vakfı 
tarafından verilen 2000 lnter-Lyra 
ödülünü aldı. ABD, Ingiltere, lsviçre, 
ltalya, Almanya, Avusturya, Fransa, 
Hollanda, Ispanya, Slovakya, lsrail, 
Singapur, Rusya, Ukrayna, Beyaz 
Rusya, Litvanya, K.K.T.C., 
Makedonya, Hırvatistan, Çin ve 
Japonya'da çeşitli konser turnelerine 
çıktı, u luslararası müzik festivallerine 
katıldı. Ispanya sarayında Kral ve 
Kraliçenin huzurunda ve Japonya'da 
Prens Mikasa himayesinde konserler 
verdi. Çeşitli radyo ve televizyon 
programları yaptı; Avusturya (ORF), 
Ingiltere (BBC), lsviçre (RTL), 
Almanya (TRT-INT). Hollanda 
(Rijnmond), Bratislava, Kiev, Minsk, 
Vilnius, Moskova, Pe king, Tokyo, 
Washington D.C. (WGMS), New 
York ve Chicago (NIB/WNIZ) gibi 
birçok önemli radyo ve televizyon 
kanalı sanatçıya programlarında çeşitli 
defalar yer verdi. 
Zubin Mehta, Sir Charles Mackerras 
ve Peter Breiner gibi ünlü şeflerle ve 
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Orkestrası gibi topluluklarla 
konserler verdi, kompakt diskler 
yaptı. Dünyada sagladıgı popülaritesi 
ile müzik organizasyonları ve 
festivalierin aranılan sanatçısı haline 
gelen Şefika Kutluer'in CD'Ieri Pan 
Classical, Gallo International, Nazos 
ve Sony Classical firmaları tarafından 
yayınlanmaktadır. Sony Classical 
tarafından çıkarılan Carmen Fantasy 
adlı albümü Altın CD Ödülü'ne layık 
görülmüştür. Yurtiçi ve yurtdışında 
konser, radyo-televizyon programları 
faaliyetlerine devam eden sanatçının 
CD'Ieri dünya çapında aranan CD'Ier 
arasındadır ve çok parlak eleştiri ler 
almaktadır. 

• Şefıka Kutluer srudied ar Ankara 
Srare Conservaroire and graduared wirh 
honours and awards in 1 979. The same 
year she became a flure member of the 
Presidenrial Symphony Orchesrra. She 
srudied for her soloisr career in Vienna 
and at the Sanra Cecil ia Academy in 
Rame. She raughr at the Ankara 
Conservaroire for several years. She has 
given numerous concerrs in Iraly and in 
1 98 ı received the Inrerpreration Prize 
in Velerri Primavera Musicale. In 1 985 ,  
she won the 3rd prize and next year the 
I st prize in Doblinger International 
Flure Canrest in Vienna. In ı 995 she 
was awarded the Presidenrial Meda! in 
Turkey, the highest honour that 
counrry besrows on an individual , and 
in 1 998 she received the title State 
Arrist of Turkey. 
In 2000, she received the 2000 Inrer
Lyra prize from the Hungarian 
Foundation for Performing Arrs She has 
performed several concerr rours and 
joined many international music 
festivals in ltaly, Ausrria, Switzerland, 
Germany, the Netherlands, Spain, 
USA, Singapore, Israel, Slovakia, 
Russia, Ukraine, Belarus, Lithuania, 
Macedonia, Croatia, United Kingdom, 
Mexico, Ch ina and )apan and received 
very favourable critiques. She 
performed concerrs at the Palace of 
Spain in the presence of the King and 
the Queen and in Tokyo under the 
auspices of Prince Mi kasa. Several 
international TV and radio channels, in 
Ausrria (ORF), England (BBC), 
Switzerland (RTL), Germany (TRT
INT), Ratterdam (Rijnmond), 
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Bratislava, Kiev, Minsk, Vilnius, 
Moscow, Beij ing, Tokyo, Washington 
D.C. (WGMS), Chicago 
(WNIB/WNIZ) and New York have 
included her performances i n  their 
programmes various times. 
Kutluer has made concerr tours and CD 
recordings with several famous 
conducrors such as Zubin Mehta, Sir 
Charles Mackerras, Peter Breiner, and 
orchestras ! ike the Scorrish Chamber 
Orchestra, the Tokyo Symphony 
Orchestra, the Beriiner 
Phi lharmoniker, the Norrhern 
Symphony Orchesrra, European Union 
Chamber Orchestra, Lithuanian 
Phi lharmonic, and the Slovak 
Philharmonic Orchestra. She has several 
CDs recorded with orchesrra, piano or 
guitar accompanimenr, released by Pan 
Classical, Sony Classical, Gallo 
International and Naxos International. 
Sony has awarded her Carmen Fantasy 

CD with a Golden CD Prize. She 
conrinues performing as a concerr 
soloist all over the world and her CDs 
are being distributed all araund the 
world and gerring critica! acclaim .  

PETER BREINER 

• Dünyada en çok kayıt yapan 
müzisyenlerden biri olan ve dört 
yaşında piyano çalmaya başlayan 
Peter Breiner, egitimine eski 
Çekoslovakya'da Kosice'deki 
konservatuvarda piyano, vurmalı 
çalgılar, beste ve şefl ik  çal ışarak 
başladı. Daha sonra besteci l ik 
egitimini Alexander Moyzes'le birlikte 
çalıştıgı Uygulamalı Sanatlar 
Akademisi'nde sürdürdü. 1 982'de 
mezun oldu ve 1 992'de halen yaşadıgı 
T oronto'ya yerleşti. 
Yüzlerce konser ve kayıtta yer alan 
Breiner'in 90'ın üzerinde CD'si 
bulunmaktadır. ABD, Kanada, 
Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan, 
Polonya, Almanya, Hol landa, Fransa, 
Finlandiya, Japonya ve Hong Kong gibi 
geniş bir cografyada tanınan ve 
aranılan bir müzisyen olan sanatçı, 
aynı zamanda Slovakya'nın ünlü 
gazetelerinden birinde köşe yazarlıgı 
yapmaktadır. 
Sanatçı hem yönetip hem de solist 
olarak seslendirdigi, Haydn, Mozart 
konçertoları ve Gershwin'in 

eserleriyle büyük begeni 
toplamaktadır. Sanatçının klasik 
repertuvarının yanı sıra, Beat/es Go 
Baroque gibi orijinal düzenlemeleri de 
bulunmaktadır. Breiner'ın bir besteci 
degil de, daha çok şef mi olduguna, ya 
da aranjörden çok piyanist mi 
olduguna karar vermek pek de kolay 
degil. Kendisinin de belirttigi gibi, o 
bir müzisyen. Breiner'ın besteleri ve 
aranjmanlarının neredeyse tamamı 
çeşitli müzik firmaları tarafından 
kaydedilmiş, televizyon ve radyoda 
yayınlarının yanı sıra, canlı 
performanslarda da sahnelenmiştir. 
Müziklerini yaptıgı filmler de büyük 
ilgiyle karşılanmıştır. 
Televizyon, radyo ve plak şirketleri 
için, şef, piyanist ve prodüktör olarak 
yer aldıgı caz, pop, senfonik müzik ve 
piyano konçertoları da bulunan 
Breiner üç yıldır Avrupa'nın en eski 
müzik grubunun üyesidir. Iki müzikal 
(La Fontaine hikayeleri üzerine The 
Magic Goblet ve The Brakes) ve bir 
televizyon müzikali de (Mark Twain 
kısa hikayesi üzerine The Sto/en White 
Elephant) yazmış olan Breiner'ın bu 
alanda da deneyimi bulunmaktadır. 
Aynı zamanda, Sympho adlı şirketin 
kurucusu ve başkanı olan Breiner, bu 
şirkette klasik ve film müzikleri kaydı 
yapmaktadır. 

• Peter Breiner, one of the world's 
most recorded musicians, began ro play 
the piano at age four. At age n ine he 
began formal training at the 
Conservaroire in Kosice, former 
Czechoslovakia, now Slovakia studying 
piano, percussion, and composition as 
well as conducting. Later, he attended 
the Academy of Performing Arrs ro 
furrher his composition studies with 
Alexander Moyzes. He graduated i n  
1 982,  and in  March 1 992 , Breiner 
settled in Toronto, Canada. 
Peter has played in and conducted for 
l iterally hundreds of concerrs and 
recordi ngs (over 90 compacr discs so 
far). His work is well known in the 
USA, Canada, Czechoslovakia, Austria, 
Hungary, Poland, Germany, Holland, 
France, Finland, )apan and Hong 
Kong. Alsa active as a journalist, Peter 
has his own column in one of Slovakia's 
most i nfluenrial weekly newspapers. 
One of Breiner's favorite challenges is  



to play and conduct s imultaneously. He 
does this with everything from Haydn 
and Mozart piano concertos to 
Gershwin and his own compositions. 
Besides the classical repertoire, he has 
original arrangements such as the 
Beatles Go Baroque. It is really hard to 
determine whether he is more 
conductor as a composer or more 
pianist as an arranger. As he says, he is 
a musician. N early all of Breiner's 
compositions and arrangements have 
been recorded by various recording 
companies, as well as enjoying exposure 
through radio and television. His 
compositions and arrangements have 
been played in concerts worldwide. 
Films that include his musical scores 
have enjoyed very wide international 
exposure. 
Peter Breiner has also recorded jazz, 
pop, symphonic music and piano 
concertos for television, radio, and 
recording companies as a conductor, 
pianist and producer. For three years, 
Breiner has been a member of Europe's 
oldesr big band as a 
pianist/conductor/composer and 
arranger. As the author of two musicals 
(The Magic Goblet, based on La 
Fontaine's tale and The Brakes) and one 
TV musical (The S to/en White Elephant, 

based on a short story by Mark Twain) 
he has an experience in  this area as well. 
Peter Breiner is also the founder and 
president of Sympho l ncorporated, a 
Canadian company involved i n  
recording classical and film music. 
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ORKESTRALAR - ODA MÜZiGi - RESiTALLER O IU: I I E ST H A S - CHAl\IBEH l\l l'S I C - HECITALS 

1 SOLISTI  VEN ETI 
rz1-BDEIND 

Katkrlart i[ill BOEING C.A. G.ye tejekkiir ederiz. 
\Ve u•oırld /ike to thmtk BOEING C.A .G. for spomoring this performanre. 

CLAUDIO SCIMONE, şef conducror 

Bach'a örnek olan Vivaldi Vivaldi, Maestro di Bach 

Antonio Vivaldi ( 1678- 1 74 1 )  
Keman ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Si bemol Majör 

Concerro in B flat Major for Violin and Strings (La Srravaganza No. l )  

(F./1 1 80 - M 4 1 8 - Op.4 No. / - P327 - RV383a) 

• Allegro • Largo • A llegro 

Solist Soloist: Chiara Parrini, keman violin 

johann Sebastian Bach ( 1685 - 1 7 50) 
Klavsen Konçertosu, Sol Minör Concerro in G Minor for Harpsichord (BWV975 )  

(Vivaldi'nin Klavsen Konçertosu Op.4 No.6'dan transkripsiyon -

Transcriptian from Vivaldi 's Concerro for Harpsichord Op.4 No.6) 
2. Bölüm 2nd parr: Largo 

Solist Soloisr: Claudio Scimone, klavsen harpsichord 

Antonio Vivaldi 
Keman ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Re Majör (Büyük Mogol) 

Concerro in D Major for Viol in and Srrings (Grosso Mogul) 

(F. /1206 - M452 - Op. 7 No. l l  - P 1 5 1  - R V208a) 

• A llegro • Grave (Recitativo) • A llegro 

Solist Soloisr: Francesco Ommassini, keman viol in 

johamı Sebastian Bach 
Org Konçertosu, Do Majör Concerro in C Major for Organ (BWV594) 

(Vivaldi'nin Keman ve Yaylı Çalgılar için Konçertosu, 
Re Majör "Büyük Mogol"dan transkripsiyon -

Transcriptian from Vivaldi ' s  Concerro in D Major for 

Viol in and Srrings "Grosso Mogul") 

2. Bölüm 2nd Parr: Adagio • 3. Bölüm 3rd Parr: Allegro 

Solist Soloist: Silvio Celeghin, org organ 

Ara lnrermission 

CLAUDIO SCIMONE 

• Dünyaca ün lü  topluluk 1 Solisti 
Yeneti'nin kurucusu ve şefi olan 
Claudio Scimone, Dimitri 
Mitropolous ve Franco Ferrara i le 
şefl ik çalıştıktan sonra, Covent 
Garden (Londra), Rossini Opera 
Festivali (Pesaro), Houston Grand 
Opera, Zürih Opernhaus, Arena di 
Verona ve La Fenice (Venedik), 
Mostly Mozart Festivali (New York), 
Roma Devlet Operası ve diger 
operalar için yönettigi eserlerle 
tanındı. Scimone ayrıca, Philharmonia, 
Kraliyet Filarmoni, Yomiuri Nippon 
Senfoni Orkestrası, Ingiliz Oda 
Orkestrası, Montreal, Ottawa, 
Houston, Dallas, Sydney, Melbourne, 
Tokyo senfon i orkestraları, 
Bamberger Symphoniker ve Prag 
Oda Orkestrası gibi orkestraları da 
yönetti. 1 996'da Verona'daki 
muhteşem Arena Tiyatrosu'nda 
(Roma lmparatorlugu'ndan kalma 1 6  
bin kişil ik muhteşem tiyatro) 
Ressini'nin Seville Berberi ve Salieri'nin 
Les Danaides'ini yönettigi gösterilerle 
büyük bir başarı kazandı. Aralarında 
Salzburg Festivali ( 1 975- 1 998 yılları 
arasında kesintisiz olarak her yıl), 
Maggio Fiorentino, Aspen Müzik 
Festival i ,  Venedik, Besançon, 
Bordeaux, London City, Helsinki, 
Marais (Paris), Mai Versailles, 
Nymphenburg'un da bulundugu 
dünyanın başlıca festivallerinde 
düzenli olarak konserler yönetti. 
Padua'da dogan Claudio Scimone, 
müzik dünyasında müzikolog kiml igi 
ve yazdıgı Segno, Signifıcato, 
lnterpretazione adlı kitabıyla tanınır. 
Giuseppe Tartini'nin keman 
konçertoları ve sonatlarından yaptıgı 
revizyonları ve modern yayınları, 
unutulmuş olan bu besteci ve 
filozofun yeniden gündeme gelmesini 
sagladı. Kendisinin revize ettigi ve 
1 977'de Marilyn Horne ve Victoria 
de Los Angeles'le birlikte ilk kaydını 
yaptıgı Vivaldi'nin teatral 
çalışmalarından Orlando Furioso'yu 
Verona'daki Teatro Filarmonico'da 
modern zamanlardaki ilk konserde 
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Antonio Vivaldi 
Iki Keman, Viyolonsel ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Re Minör 

Concerto in D Minor for rwo Violins, Cello and Serin gs (L'Esrro Armonico No. l l ) 

(F.IV/1 1 - M416 - Op.3  Na. l l  - P250 - RV565)  
• Allegra -Adagia - Allegra • Larga • Allegra 

Solistler Soloisrs: Chiara Parrini-Giauco Bertagnin, keman viol in 

Gianantonio Viero, viyolonsel cello 

Alessandro Mareel/o ( 1 684 - 1 7 50) 
Obua ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Do Minör 

Concerro in C Minor for Oboe and Srrings 

• Allegra maderata • Adagia • Allegra 
Solist Soloisr: Ressana Calvi, obua oboe 

johann Sebastian Bach 
Solo Klavsen için Konçerto, Re Minör 

Concerro in D Minor for Solo Harpsichord (BWV974) 

(Marcello'nun Obua Konçertosu, Re Minör'den transkripsiyon -
Transcriptian from A. Marcel lo's Concerto for Oboe i n  D Minor) 

2. Bölüm 2nd part: Adagia 
Solist Soloisr: Silvio Celeghin, klavsen harpsichord 

Antonio Vivaldi 
Dört Keman, Viyolonsel ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Si Minör 

Concerto in B Minor for four Viol ins, Cello and Scrings (L'Esrro Armonico No. L O) 
(F. IV/10 - M41 5 - Op.3  Na. l O - P / 48 - RV580) 

• Allegra • Larga • A llegra 
Solistler Soloisrs: Lucio Degani-Kazuki Sasaki

Giauco Bertagnin-Stefano Zanchetta, keman viol in 

Luigi Puxeddu, viyolonsel cello 

1 9.6.200 1 ,  1 9:30 Hagia Eirene Museum, 

yönetti. Pesare'daki Rossi Vakfı 'yla 
gerçekleştirdigi ortak çalışmada 
Maometto //'nin yeni bir baskısını 
hazırladı. Ressini'nin i lk operaları 
arasında yer alan Maometto ll, 
Ermione, Zelmira, Mose in Egitto, 
Armida, Edipo a Calono'yu dünyada ilk 
kez seyirci karşısında yönetti . Bu 
operalar daha sonra Phil ips, Erato -
WEA, Europa - Frequenz tarafından 
kaydedildi. 
Scimone, dünyanın önde gelen plak 
şirketleri için, aralarında birçok ilk 
kaydın da bulundugu 250'nin üzerinde 
albüm kaydetti. Bunların arasında 
Philharmonia Orkestrası'yla Muzio 
Clementi'nin Büyük Senfoniler'i; 
Puccini, Mercadante ve Beito'nun 
daha önce yayınlanmamış eserleri; 
Donizetti, Spontini ve Ponchiel l i 'nin 
/talyan Uvertürleri; Albinoni'nin bütün 
konçertaları ve Vivaldi'nin 250'den 
fazla bestesi de bulunmaktadır. 
Claudio Scimone'nin bugüne birçok 
kez ödül kazanmıştır; 1 969'da 
Ressini'nin Yaylı Çalgılar Sonatları'yla 
başlayarak birçok kez aldıgı Charles 
Cros Akademisi Grand Prix du 
Disque Ödülü; Academie du Disque 
Lyrique Büyük Ödülü; 1 Solisti Yeneti 
Marylyn Horne, Samuel Ramey, 
Kathleen Battle'la birl ikte kaydettigi 
Ressini 'nin L'lta/iana in A/geri'siyle 
aldıgı Grammy Ödülü; ltalyan 
Cumhurbaşkanlıgı Altın Madalyası, 
Montreux Dünya Plak Ödülü (daha 
önce Stokovski, Rubinstein, Böhm, 
Solti ve Bernstein'e veri lmişti); 
Diapason d'Or; Belçika Müzik Basını 
Birligi Caecilia Ödülü ve Premio della 
Critica Discografıca ltaliana 
bulunmaktadır. 
Birçok ünlü yapımcı Claudio 



Scimone'yle çok başarı l ı  TV 
programları gerçekleştirdi. Bunların 
arasında François Reichenbach'ın 
"Müzigin Ressamı Vivaldi", Eric 
Lippman'ın "Vivaldi ve Venedik", 
Montes Baquer'in Vivaldi'yle ilgili 
olarak Torino'daki Stupinigi Kraliyet 
Sarayı'nda gerçekleştirdigi "L'Estro 
Armonico" ve Roma'daki San Pietro 
Bazilikası'nda gerçekleştirilen "Corelli 
and the Rome of the Popes" 
programları bulunmaktadır. 1 Solisti 
Veneti, ünlü ltalyan yapımcı Ermanno 
Olmi'nin Padova'daki Giotto 
Şapel'inde gerçekleştirdigi ve 
Haydn'ın Last Seven Words eserini 
konu ettigi TV fi lminde yer aldı. 
Sylvano Bussotti, Franco Donatoni, 
Riccardo Malipearo, Marius Constant, 
Christobal Halffter gibi birçok 
modern besteci bugüne kadar 
özell ikle Claudio Scimone'ye 
adadıkları birçok beste yaptılar. 

• Claudio Scimone is the founder and 
director of the world famous ensemble I 
Solisti Veneti .  After studying 
conduccing with Dimitri Mitropolous 
and Franco Ferrara, Maescro Scimone 
earned international renown 
conducting operas in such opera houses 
as Covent Garden in London , Rossini 
Opera Festival in Pesaro, Houston 
Grand Opera, Zurich Opernhaus, 
Verona's Arena, La Fenice in Venice, 
Most!y Mozart Festival (at the Lincoln 
Center) in New York, Terme di 
Caracalla for the Roma State Opera, 
and several others. He has also 
conducted major symphony orchestras 
such as the Philharmonia Orchestra in 
London, the Symphonies of Montreal, 
Ottawa, Houston, Dallas, Sydney, 
Melbourne, Tokyo, the Bamberger 
Symphoniker and the Prague Chamber 
Orchescra, to mention a few. In 1 996 
he had an enormous success conducting 
for the Are na of Verona (the Roman 
theatre that has more than 1 6,000 
eats) the Barber of Seville by Rossini 

and Les Danaides of Sal ieri. He has been 
a frequent guest in all the major world 
festivals, the festivals of V en ice, 
Besançon, Bordeaux, London City, 
Helsinki, Festival du Marais in Paris, 
Mai de Versai lles, Nymphenburg and 
many, many others. 
A native of Padua,. Claudio Scimone is 
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an inrernarionally recognized 
musicologisr and the author of Segno, 

Signifiı-ato, Interpretazione. His revisions 
and fırst modern edirions of Giuseppe 
Tartini 's  violin concerros and sonaras 
have sparked a revival of incerest in this 
nearly forgorren composer and 
philosopher. Equally norable is  his 
revision of Vivaldi 's  rheatrical works 
such as Orlando Furioso, which he 
direcred in  i ts world premiere 
recording in 1 977  with Marilyn Horne 
and Victoria de Los Angeles; and two 
years later he !ed i rs fı rsr modern public 
performance, at the Teatro Filarmonico 
in Verona. He has also collaborared 
closely with the Rossini  Foundation of 
Pesaro in preparing the critica! edition 
of Mao11ıetto II. He conducred in  world 
premiere several fırsr performances or 
fırst recordings of Rossini operas such 
as Maometto II, Er111ione, Zel mira, Mose in 

Egitto, Armida and Edipo a Co/ono. These 
operas have been recorded by him for 
multinational companies such as 
Philips, Erato - WEA and Europa 
Frequenz. 
For the most well-known record 
companies Scimone has recorded over 
250 tirles wirh many world premiere 
recordings, among which are the four 
great symphonies of Muz i o Clementi 
wirh the Philharmonia Orchesrra of 
London, unpublished works of 
Giacomo Puccini ,  Saverio Mercadanre 
and Arrigo Boito, Italian Ouverrures by 
Gaerano Donizerri, Gaspare Spontini 
and Arnilcare Ponchielli ,  the total 
series of concertos of Albinoni and 
more rhan 250 works of Antonio 
Vivaldi ,  including the integral version 
of the Opus of Vivaldi published 
during the l ife of the composer. 
Among the many awards that he has 
received for his musical achievements 
are the Grand Prix du Disque de 
l 'Academie Charles Cros in  Paris 
(several times, starting in 1 969 wirh 
Rossini string sonaras), the Grand Prix 
de l'Academie du Disque Lyrique, the 
Grammy Award in Los Angeles (for 
Rossini 's  L 'Italiana in Algeri wirh I 
Solisri Veneri ,  Marilyn Horne, Samuel 
Ramey, Karhleen Barrle and others), 
the Gold Meda! of the President of the 
Iralian Republic, the Prix Mondial du 
Disque de Montreux (previously only 
given to Stokowsky, Rubinstein, 

Bohm, Solti and Bernsrein), the 
Diapason d'Or, the Caecil ia award of 
the Union de la Presse Musicale Belge 
and the Premio della Critica 
Discografıa Iraliana. 
Many well known producers have based 
on Claudio Scimone imporrant TV 
producrions such as François 
Reichenbach's Vivaldi peintre de la 

Mmique, Eric Lippmann's Vivaldi et 

Venise, Monres Baquer TV producrions 
of Vivaldi ' s  L'Estro arrnonico in the 
Srupinigi Royal Palace in  Turin and 
Coreili and the Rome of the Popes in  rhe 
Basilica of San Pietro in Rom e. The 
famous Italian producer Ermanno Olmi 
has based on I Solisri Yeneri a TV fi lm 
w ith Haydn's Last Seven Words in the 
Giotto Chapel in Padova. Many 
modern composers have written works 
especially dedicared to Claudio 
Scimone or ro his group, such as 
Sylvano Bussotti ,  Franco Donatoni ,  
R iccardo Malipiero, Marius Consranr, 
Christobal Haffrer and several orhers. 

1 SOLIST! YENETI 

I SOLIST! YENETI 

• Claudio Scimone'nin yönettigi 1 
Solisti Veneti, popüler oldukları kadar 
kusursuz teknigi ve yorumuyla, 
sadece ltalya'nın değil, dünyanın en iyi 
orkestralarından biri olarak 
konserlerine gelen müzikseverler 
kadar, müzik basınındaki 
eleştirmenlerin de büyük begenisini 
topluyor. Orkestra verdigi konserler 
ve yaptığı kayıtların yanı sıra, 
gerçekleştirdikleri etkinl iklerin 
çeşitlil igiyle de beğeni topluyor. 
Claudio Scimone'nin 1 959'da 
Padova'da kurduğu topluluk bugüne 
kadar Avrupa, Kuzey ve Güney 
Amerika, Japonya, Avustralya ve 
dünyanın başka yerlerindeki 60'tan 
fazla ü lkede konserler verdi. 
Orkestra, 1 965'den beri düzenli 
olarak yer aldığı Salzburg Festivali 'nin 
yanı sıra, dünyanın önde gelen başka 
festival lerinde de konserler 
vermektedir. 
Bugüne kadar orkestra hakkında 
birçok televizyon programı yapılmış 
olmakla birl ikte, 1 Solisti Yeneti'nin 
ltalya ve başka ülkelerdeki belli başlı 
birçok televizyon kanalı için yaptıgı 
programlar arasında; "Vivaldi, Müzigi 



Ressamı"; Ermanno Olmi'nin 
Giotto'nun resimlerini Haydn'ın 
müzikleri eşliğinde Padua'daki 
Scrovegni Şapel'inde yansıttığı "The 
Seven Last Words from the Cross"; 
"Vivaldi: une ville, un artiste" (RAl 
UNO, RF3) ve "Vivaldi" (RF 1 )  yer 
alıyor. Topluluğun gerçekleştirdiği 
"Vivaldi's Estro Armonico e Coreili 
nella Roma dei Papi" başlıklı bir başka 
proje ise büyük bir beğeni topladı. 1 
Solisti Yeneti ayrıca Beethoven'in 
Missa So/emnis, Cherubini'nin Requiem, 
Mascagni'nin Messa di G/oria gibi başka 
başarıl ı programlar da yaptı. 
1 Solisti Veneti, Vivaldi, Albinoni, 
Germiniani, Marcello ve Tartini'nin 
eserlerinden oluşan değişik türlerde 
plak ve CD kayıtları da gerçekleştirdi. 
Topluluğun son zamanlarda yaptığı ve 
büyük beğeni toplayan CD'Ieri arasında 
Vivaldi'nin Or/anda Furioso, Catone in 
Utica ve Motetleri; Albinoni'nin 
Nascimento di Aurora ve Ressini'nin 
Zelmire ve Armida'sı bulunmaktadır. 
Orkestra son birkaç yıldır Venedik, 
Padua ve Verona konseyleriyle birlikte 
çalışarak, Veneto Festivali'nin 
düzenlenmesinde katkıda bulunuyor. 
1 Solisti Yeneti dünyanın en önemli 
şancıları ve enstrümantalistleri 
aras ında yer alan Salvatore Accardo, 
Ruggero Raimondi, Katia Ricciarelli, 
Placido Domingo, Uto Ughi, Jean 
Pierre Rampal, Cecilia Gasdia, Nikita 
Magaloff, Maryl in Horne, Maurice 
Bourgue, Kenneth Gilbert, James 
Galway, Lucia Valentini Terrani, 
Mstislav Rostropoviç, Svjatoslav 
Richter, Paul Badura-Skoda, Chris 
Merritt, The Ambrosian Singers, 
Sviatoslav Bunin ve Eugene Kissin' le 
konserler vermiştir. 
Orkestra dünyanın en önemli plak 
şirketleri için 300'den fazla plak ve 
CD kaydı yaptı. Arasında Grand Prix 
du Disque, Grand Prix de I'Academie 
du Disque Lyrique, Grammy Ödülü, 
ltalya Cumhurbaşkanlığı Altın 
Madalyası, Diapason D'Or, Belçika 
Müzik Basını Birliği Caecilia Ödülü ve 
Premio della Critica Discografıca 
ltaliana bulunmaktadır. 

• I Salisri Veneti directed by Claudio 
Scimone enjoy a fırm reputation borh 
wirh the general public and wirh the 
specialist music press as the most 
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popular and rechnically outstanding 
ltalian arehescra and one of the fınest 
orchesrras in the world, a reputation 
based not only on rheir highly 
acclaimed concerr performances and 
recordings bur alsa on the impressive 
variety of the cultural and arrisric fıelds 
they have explored . 
Founded by Claudio Scimone in Padua 
in 1 959, I Salisri Veneri have given 
concerts in over sixry counrries in 
Europe, Norrh and South America, 
)apan, Australia and elsewhere. They 
make regular appearances at the world's 
leading fesrivals, includ ing, since 1965 ,  
the Salzburg Festival (every year from 
1 965 unril 1998). 
Programmes have been made by and 
about rhe orchesrra for many important 
relevision companies in lraly and 
abroad and they have conrribured rhe 
soundtrack ro fıve fı lms, including 
Vivaldi, a Painter ı vith the Mmic 

direcred by François Reichenbach, and 
The Seven Last Words from the Cross in 
which Ermanno Olm i marched Giorro's 
images in Scrovegni Chapel in  Padua 
wir h the music of F.J. Haydn; Vivaldi: 

une vi/le, un artiste (RAl UNO, RF3); 
and Vivaldi (RF L ). They have alsa been 
responsible for many innovarive 
projeers in rhe relevision field, 
including the coordinared recording of 
Vivaldi 's Estro A rmonico e Coreili ne/la 

Roma dei Papi cycle for relevision 
broadcasr and on video-cassene and 
disc, produced in collaborarion with 
RAl UNO, Vnitel and Marrini & 
Rossi, and many other producrions 
including Beerhoven's Missa Solemnis. 

Cherubini's Requiem and Mascagni "s 
Messa di Gloria, ro mention j ust a few. 
Alrogerher, I Salisri Veneri have 
produced an almosr unparalleled 
number of records, including the 
complere works of Vivald i ,  Albinoni, 
Germiniani, Marcello and Tartini .  
Im portant issues of recent years include 
fırst ever recordings of Orlando Furioso, 

Canıone in Utica and Motets by Vivaldi ,  
I l  Nascimento di Aurora b y  Albinoni and 
Rossini 's Zelmira and A rınida. 

For several years now I Salisri Veneri 
have worked wirh Venice, Padua and 
Verona Councils in organizing rhe 
Venero Festival, which specializes in 
rhe promorion of rhe arrisric and 
culrural values of Venero music. 

Many of rhe world's grearesr singers and 
insrrumenralisrs have performed wirh I 
Salisri Veneri: Salvarore Accardo, 
Ruggero Raimondi ,  Kario Ricciarelli, 
Placido Domingo, Uro Ughi , Jean Pierre 
Rampal, Cecilia Gadia, Ni kira Magaloff, 
Marilyn Horne, Maurice Bourgue, 
Kennerh Gilbert, James Galway, Lucia 
Valenrini Terrani, Msrislav 
Rosrropovich, Svjaroslav Richrer, Paul 
Badura-Skoda, Chris Merrirr, The 
Ambrosian Singers, Sviaroslav Bunin, 
Eugene Kissin and so on. 
I Salisri Veneri have recordcd more 
rhan 300 LPs and CDs for rhe grearest 
multinational companies (Eraro - WEA 
- BMG - CBS, Frequenz. )  They have 
been awarded the most important 
prizes in rhe world such as rhe Grand 
Prix du Disque de l'Academie Charles 
Cros in Paris (several times, starting in 
1 969 wirh Rossini tring sonaras), the 
Grand Prix de l "Academie du Disque 
Lyrique, rhe Grammy Award in Los 
Angeles (for Rossini 's L'Italiana in 

Algeri wirh 1 Salisri Veneri ,  Marilyn 
Horne, Samuel Ramey, Karhleen 
Barrle, and orhers), rhe Gold Meda! of 
rhe President of rhe I ralian Republ ic, 
rhe Diapason d"Or, the Caecilia award 
of rhe Union de la Presse Musicale 
Belge and rhe Premio del la Critica 
Discografıca I raliana. 

Vi·valdi: Konçerto, Si bemol Majör 

Vivaldi'nin Amsterdam'da yayıncı 
Estienne Roger'in isteği üzerine 
basılan Op.4 dizisi La Stravaganza 
başlığıyla anıl ır. Bu dizide yayınlanan 
1 2  Keman Konçertosu'na "tuhafl ık, 
gariplik" anlamına gelen La 
Stravaganza başlığını veren Vivaldi bu 
eserleri 1 7 1 2- 1 3  yıllarında 
Venedik'deki Ospedale della Pieta'da 
yazarak kentin soylularından olan 
öğrencisi Vettor Dolfıno'ya ithaf 
etmiştir. Op.4 No. / Keman Konçertosu 
Vivaldi'nin tüm özell iklerin i  taşır. Bu 
özel l ikler o çağda büyük Bach'ın da 
ilgisini çekmiş, bu konçertoyu Sol 
Majör tona uygulayarak Klavsen 
Konçertosu (BWV980) olarak 
Almanya'da tanıtmıştır. 
Çok kararlı bir yapıda, ancak parıltı l ı  
bir havada olan konçerto üç 
bölümlüdür. Iki hızl ı bölüm arasında 
yer alan ağır bölüm tipik şekilde ezginin 



tatlığını bir gondol ritmiyle yansıtır. 
Venedik kanallarının -tabii o 
zamanklilerin- sanki resimlerde çizilmiş 
aslına çok yakın bir tasviri, ışıldayan bu 
atmosferde çizilir. 1 .  Bölüm 4/4'1ük 
ölçüde, çabuk (AIIegro) tempodadır; 
tutti-solo bölümlerle belirginleşen 
yapısı, eski trio sonat formundan 
kaynaklanır. Ikinci kemanlada 
viyolonsellerin birinci kemanı 
desteklemesini uzmanlar bu formun 
gelişmiş biçimi olarak nitelemektedir. 2. 
Bölüm 3/4'1ük ölçüde ve ağır (L.argo) 
tempodadır. Solo keman, diğer 
çalgıların daima hafif (sempre piano) 
eşliğinde şarkı söylercesine (cantabile) 
duyurduğu saf ve etkili ezgiyle 
seçkinleşir. 3. Bölüm 214'1ük ölçüde ve 
çabuk (AIIegro) tempoda birlikte 
çalınan (tutti) pasajlada vurgulanırken, 
solo keman virtüoz figürlerle baş 
roldedir. (Süre 1 2') 

Bach: Klavsen Konçertosu, Sol Minör 

Vivaldi'nin Op.4 La Stravaganza 
dizisinin altıncısı olan üç bölümlü Sol 
Minör Keman Konçertosu, Bach 
tarafından 1 708- 1 7  yılları arasında 
Weimar'da, yine Sol minör tonda 
klavsene uygulamış ve eser Bach 
Katalogu'nda BWV975 olarak yer 
almıştır. Bu konçertonun 3/4'1ük 
ölçüde, Sol minör tonda ve ağır 
(Largo) tempodaki 2. Bölümü, hafif ve 
ezgisel (cantabile) tarzda solo çalgı i le 
43 mezür boyunca sürer. 

V ivaldi: Konçerto, Re Majör 

Vivaldi'nin 1 7 1 6- 1 7  yıllarında basılan 
ve Op.7 olarak beş çalgı grubu (a 
cinque stromenti) için bestelediği 
eserlerden -bazı kataloglarda beşinci 
gösterilen- 1 1 numaralısı ll Grosso 
Mogul başlığını taşır. Vivaldi yazdığı 
230 keman konçertosunda o çağa 
göre i leri bir tekniği i lk kez uygulamış, 
renkli efektler kullanmıştır. 
Konçertoların her bölümünde dört 
ya da beş kez yer alan tutti (hep 
beraber çalış) ve solo partilere 
gösterdiği büyük özen, bu 
Konçerto'da belirgindir. 
Tüm bölümleri Re majör tonda olan 
Konçerto'nun 1 .  Bölümü çabuk 
(AI Iegro) tempoda, 4/4'1ük ölçüde, 
forte tekrarlada başlar ve hemen hızlı 
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onaltı l ık notalarla canlanır. 2. Bölüm 
4/4' 1ük ölçüde, olgun ve aheste 
(Grave) tempoda, yine 4/4'1ük ölçüde 
solo kemanın konuşur gibi 
(Recitativo) cümlesiyle girer. 3. 
Bölüm ise 3/4'1ük ölçüde, çabuk 
(AIIegro) tempoda tremololarla 
gelişir. (Süre 1 O') 

3/4'1ük ölçüde, hemen iki solo 
kemanla başlamasına rağmen 
viyolonsel klavsen eşliğinde bu kısa 
bölmeyi sona erdirir. Orkestranın 
sunduğu geçiş, 4/4'1ük ölçüdeki ağır 
bölme (Adagio) ancak birkaç mezür 
sürer. Onu aralıksız izleyen çabuk 
bölme (AIIegro) birinci bölümün ana 
kısmıdır: Akıcı şekilde, girişteki 
temayı geliştirir; sonra ağırlaşarak 

Bach: O rg Konçertosu'ndan 
2 .  ve 3 .  Bölümler  görkemle sona erer. 2 .  Bölüm 1 2/8'1ik 

ı------------------1 ölçüde, özenli bir berraklıkta pikeli 
Vivaldi'nin Op.7 dizisinin ikinci 
kitabında beşinci eser olan Büyük 
Moğol başlıklı Re Majör Keman 
Konçertosu'nu Bach, yine Weimar'da 
solo org için Do majör tonda 
düzenlediği versiyonunda, birinci 
bölümü başlıksız bırakmış; 
konçertonun 4/4'1ük ölçüdeki 2. 
Bölümünü ağır (Adagio) tempoda 
almış; 23 mezür sonra yine Vivaldi 
gibi çabuk (AIIegro) tempoda 3. 
Bölüme girmiş, 280 mezürlük finalin 
1 80. mezüründe orga Rückpositiv 
denilen, genellikle küçük orgta -ya da 
üç klavyel i  orgun en aşağısındaki 
klavyede- yorumcuya daha akıcı 
çalma olanağı tanımıştır. 

Vivaldi: Konçerto, Re Minör 

Op.3 L'Estro Armonico dizisinin / / . 
Konçerto'su, bu dizideki iki keman, 
viyolonsel, yaylı çalgılar ve klavsen 
için yazı lan ikinci konçertodur. Bach 
bu konçertoyu da çok beğenerek 
orga uygulamış ve aynı tonaliteyi 
koruyarak Org Konçertosu No.5 
(BWV596) olarak düzenlemiştir. 
Konçerto'nun en uzun kısmı olan 1 .  
Bölüm üç bölmeye ayrılır: i lk Al legro 

(spiccato) olarak, ağır (Largo) 
tempoda sunulan girişten sonra çok 
hafif bir orkestra eşliğinde birinci 
kemanın içli ve uzun solasunu kapsar. 
Çabuk (AIIegro) tempoda ve 4/4'1ük 
ölçüdeki 3. Bölümde, ik i  solo keman 
ve orkestranın canlı başlangıcından 
sonra virtüoz fıgürlerle yol gösteren 
viyolonsel iki kemanın orkestrayla 
olan diyaloguna da katkıda bulunur. 
Parlak ve canlı gelişen bölüm, güçlü 
bir finalle sona ulaşır. (Süre 1 O') 

Marcello: Obua Konçertosu 

Venedik senatörünün oğlu olan 
Alessandro Marcello müziği zevk 
olarak kabullenmiş; keman ve şan 
uğraşısı yanında resim yapmış, şi ir 
yazmış, matematik ve felsefeyle 
ilgilenmiştir. Hep Venedik'te 
oturmuş, evinde haftalık konserler 
düzenleyerek eserlerini çaldırmış; 
Gasparini, Tartiini, Lotti gibi ünlü 
müzikçileri ağırlamıştır. Arcadia 
Akademisi'nce kabul edilen Eterio 
Stinfalico takma adını kullanmış, çok 
verimli b ir besteci olmamış, bastırdığı 
eserleri de genellikle evindeki 
konserlerde yorumlananlar 
oluşturmuştur. 
Günümüzde genellikle Do minör 
tona uygulanarak çalınan Obua 
Konçertosu, 1 7 1 7'de Amsterdam'da 
Estienne Roger tarafından çeşitli 
besteci lerin eserleriyle birl ikte " 1 2  
Concerti a cinque" (Beşli çalgı grubu 
için 1 2  Konçerto) başl ığıyla, özgün 
tonalitesi olan Re minörde ve A. 
Marcello'nun takma adı olan Eterio 
Stinfalico ile yayınlandığından hala 
Benedetto Marcel lo'ya ait olduğu 
san ı l ır. 
Tüm ebuacıların repertuarında yer 
alan bu ünlü konçertonun ı l ıml ı  çabuk 
(AIIegro moderato) tempodaki 1 .  



Bölümünde Albinoni'nin etkisi 
hissedi l ir. Bas yayl ıların güçlü girişi 
hemen giren zarif obuaya dikkati 
çeker. Obuanın biraz da hüzünlü 
havası orkestranın güçlü eşliğinden 
destek alır; bu eşlik, solistin her 
susuşunda daha güçlü duyulur. Diğer 
bölümlere göre daha uzun olan ağır 
(Adagio) tempodaki 2. Bölümde ise 
obuanın hülyalı ezgi leri ve yaratıcıl ığı 
sergi lenir. Orkestranın geciken 
akorlarıyla çekingen başlayan bölüm, 
Marcello'nun en duygulu ezgi lerinden 
birini içerir. Bu ezgi uzun bir şarkı 
gibi, h iç durmadan sürüp gider, 
yükselerek bir doruğa ulaştıktan 
sonra trillerle bölümü sona 
erdirirken, orkestra dramatik 
vurgulamalada yardımcı olur. Çabuk 
(AIIegro) tempodaki kısa final ise 
Bach'ın soyluluğunu anımsatır. Canlı 
başlayan ve ikinci bölümün hüznünü 
si len final, bu kez obuanın orkestra i le 
daha yakın soru-cevap il işkisini 
sergileyerek tipik Barok konçerto 
biçiminde sona erer. (Süre 1 3') 

Bach: Solo Klavsen için Konçerto, 
Re M inör 

Bach Marcello'nun Obua 
Konçertosu'nu Re minör tona 
çevirerek klavyeli çalgılarda 
çalınmasını sağlamıştır. 2. Bölümü 
yine ağır (Adagio) tempoda almış, 4 1  
mezür içinde bu hüzünlü ezgiyi 
duyurmuştur. (Bach'ın Marcello 
uygulamasında üçüncü bölüm ise çok 
hızlı -Presto- al ınmıştır.) 

Viva/di: Konçerto, Si  Minör 

Op.3 L'Estro Armonico dizisinin Si 
Minör 1 O. Konçerto'su sol o çalgı olarak 
dört keman ile viyolonseli içerir. 
Bach'ın ilgisini çekerek, dört klavsen 
ve yaylı çalgılara uyguladığı konçerto 
(BWV 1 065) için ünlü müzikolog 
Alfred Einstein şunları yazar: "Yeni 
ses evreninin arayışı yolunda en ilgi 
çekici aşamalardan biri olarak, eski 
klasik sti l in zirvesine ulaşarak bugün 
bile bizleri heyecanlandırmaktadır." 
4/4'1ük ölçüde ve çabuk (AIIegro) 
tempodaki 1 .  Bölüm, birinci ve ikinci 
kemanla başlar; onlara tutti'de üçüncü 
ve dördüncü kemanlar da katı l ır. 
Karşıl ıkl ı diyalog ve tremololarla 
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forte-piano nüanslarla süren bölüm, 
parlak bir şekilde sona erer. 3/4' 1ük 
ölçüde ve ağır (Largo) tempodaki 2. 
Bölüm Largo -Larghetto- Largo 
şekl inde üç bölmeye ayrıl ır. Ağır giriş 
ilk Large'dan sonraki daha hızlıca 
Larghetto'da viyola ve basların uzun 
tuttukları notalar üzerine, herhangi 
bir melodik cümle olmaksızın, dört 
solo keman da ayrı biçimde arpejler 
geliştirir. O dönemin din leyicileri için 
alışı lmamış olan bu stil, bugün öncü 
müzik olarak değerlendirilebi l irdi. 
Bölüm, üç mezür süren çok kısa bir 
Largo i le, çok hafif (pianissimo) 
şekilde söner. 6/S'I ik ölçüde ve çabuk 
(AIIegro) tempodaki 3 .  Bölüm parlak 
bir dans havasındadır. Bu finalde dört 
kemana da eş görevler düşer. Soru
cevap şekl inde gelişen bölüm, virtüoz 
bir gösteri biçiminde sona erer. 
(Süre 1 O') 
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ORKESTRALAR - ODA MÜZiGi - RESiTALLER ORCH ESTR AS - CII A I\IBER i\tllS I C - H.ECITALS 

1 SOLISTI VEN ETI 

Katkdrm icin BELL Şii?KETLEI? TOPLULUCU ve OI?GANiK HOLDiNG A.Ş.ye tejekkiir ederiz. 
\Ve u'01dd /ike to thank Tl-/E BELL GI?OUP QP COMPAN/ES and OI?GANiK /-/OLDING A.Ş. 

for sponJoring thiJ performance. 

CLAUDIO SCIMONE, şef conducror 

Vivaldi, Renkli Çalgılama Ustası 
Vivaldi ,  Maesrro Del Colore Strumentale 

Antonio Viva/di ( 1 678- 1 74 1 )  
Iki Keman, iki Flüt, iki Obua, iki Klarnet, Fagot ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, 

Do Majör (Ermiş Lorenzo Töreni için) 
Concerro in C Major for rwo Viol ins, rwo Flures, rwo Oboes, rwo Clariners, 

Basson and Srrings (for rhe Solemniry of Sr. Lorenzo) 

(F. Xl/ ! 14 - M54 - P84 - RV556) 
• Largo-A 1/egro mo !to •!.-argo e cantabile • A 1/egro 

Solistler Soloisrs: Glauco Berttagnin - Stefano Zanchetta, keman violin 

Clementine Hoogendoorn Scimone - Maurizio Simeoli, flüt flure 

Ressana Calvi - Si lvano Scanziani, obua oboe 

Lorenzo Guzzoni - Enrico Maria Bassan, klarnet dariner 

Roberto Giaccagl ia, fagot bassoon 

Antonio Vivaldi 
Fagot ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Si bemol Majör, (Gece) 

Concerro in B flar Major for Bassoon and Srrings (La Norre) 

(F. Vlllll - M I2 - P401 - RV501 )  
• hıtroduzione-1 Fantasmi (Presto) • l l  son no  (Andan/e mo/to) • Sorge l'aurora ( Allegro) 

Solist Soloisr: Roberto Giaccaglia, fagot bassoon 

Antonio Vivaldi 
Iki Flüt, iki Obua, Keman, Fagot ve Yayl ı Çalgılar için Konçerto, Sol Minör 

(Ekselansları Saksonya Kralı için) 
Concerro in G Minor for rwo Flures, rwo Oboes, Violin, Basson and Srrings 

(Per S.A .R .  di Sassonia) 

(F. Xll/33 - M249 - P3 59 - RV576) 
• Allegra • 1.-arghetto • Allegro 

Solistler Soloisrs: Chiara Parrini, keman violin 

Clementine Hoogendoorn Scimone-Maurizio Simeoli, flüt flure 

Ressana Calvi-Silvano Scanziani, obua oboe 

Roberto Giaccaglia, fagot bassoon 

CLAUDIO SCIMONE 

• Dünyaca ünlü topluluk 1 Solisti 
Yeneti'nin kurucusu ve şefi olan 
Claudio Scimone, Dimitri 
Mitropolous ve Franco Ferrara ile 
şeflik çalıştıktan sonra, Covent 
Garden (Londra), Ressini Opera 
Festivali (Pesaro), Houston Grand 
Opera, Zürih Opernhaus, Arena di 
Verona ve La Fenice (Venedik), 
Mostly Mozart Festivali (New York), 
Roma Devlet Operası ve diğer 
operalar için yönettiği eserlerle 
tanındı. Scimone ayrıca, Philharmonia, 
Kraliyet Filarmoni, Yomiuri Nippon 
Senfoni Orkestrası, Ingiliz Oda 
Orkestrası, Montreal, Ottawa, 
Houston, Dallas, Sydney, Melbourne, 
Tokyo senfoni orkestraları, 
Bamberger Symphoniker ve Prag 
Oda Orkestrası gibi orkestraları da 
yönetti. 1 996'da Verona'daki 
muhteşem Arena Tiyatrosu'nda 
(Roma Imparatorluğu'ndan kalma 1 6  
bin kişil ik muhteşem tiyatro) 
Ressini'nin Seville Berberi ve Salieri'nin 
Les Danaides'ini yönettiği gösterilerle 
büyük bir başarı kazandı. Aralarında 
Salzburg Festivali ( 1 975- 1 998 yılları 
arasında kesintisiz olarak her yıl), 
Maggio Fiorentino, Aspen Müzik 
Festivali, Venedik, Besançon, 
Bordeaux, London City, Helsinki, 
Marais (Paris), Mai Versailles, 
Nymphenburg'un da bulunduğu 
dünyanın başlıca festivallerinde 
düzenli olarak konserler yönetti. 
Padua'da doğan Claudio Scimone, 
müzik dünyasında müzikolog kimliği 
ve yazdığı Segno, Significato, 
lnterpretazione adlı kitabıyla tanınır. 
Giuseppe Tartini'nin keman 
konçertoları ve sonatlarından yaptığı 
revizyonları ve modern yayınları, 
unutulmuş olan bu besteci ve 
filozofun yeniden gündeme gelmesini 
sağladı. Kendisinin revize ettiği ve 
1 977'de Marilyn Horne ve Victoria 
de Los Angeles'le birlikte ilk kaydını 
yaptığı Vivaldi'nin teatral 
çalışmalarından Orlando Furioso'yu 
Verona'daki Teatro Filarmonico'da 
modern zamanlardaki ilk konserde 
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Ara Incermission 

Antonio Vivaldi 
Ottavino ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, La Minör 

Concerto in A Minor for Ocrave flure and Srrings 

(F.Xl/ /1 1 - M44 - P77 - RV108) 
• A 1/egro • Largo • A 1/egro 

Solist Soloisr: Clementine Hoogendoorn Scimone, ottavino ocrave flure 

Antonio Vivaldi 
Viola d'amore, Lavta ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Re Minör 

Concerro in D Minor for Viola d'Amore, Lure and Srrings 

(F.X/l/38 - M320 - P266 - RV540) 
• Allegro • Largo • Allegro 

Solistler Soloisrs: Chiara Parrini, viola d'amore 
Ugo Orlandi, lombardiya lavtası lombardian lure 

Antonio Vivaldi 
2 Keman (tromba marina tarzında), iki Flüt, iki Mandolin, iki Şalümo, 

iki Teorbe, Viyolonsel ve Yaylı Çalgılar için Konçerto, Do Majör 
Concerro in C Major for rwo Viol i ns " in  rromba marini", rwo Flures, 

rwo Mandolines, rwo Shalmes, rwo Theorbes, Cello and Srrings 

(F.X/l/3 7 - M3 18 - Pl6 - RV558) 
• Allegro molto • Andante molto • Allegro 

Solistler Soloisrs: Lucio Degani - Kazuki Sasaki, keman violin 

Clementine Hoogendoorn Scimone - Maurizio Simeoli, flüt flure 

Ugo Orlandi - Maria Cleofe Miotti, mandolin mandaline 

Lorenzo Guzzoni - Enrico Maria Bassan, şalümo shalme 

lvano Zanenghi - Pietro Prosser, teorbe rheorbe 

Luigi Puxeddu, viyolonsel cello 

20.6.200 1, Aya Irini Müzesi, 1 9.30 Hagia Eirene Museum, 7 . 30 pm 

ili., .... . ,. . ... Tf\�ı orı w • 
italyan Kiiltiir Merkezi. is  tanbu/'a değerli katkılarmdan dolayı te;ekkiir ederiz. 

We would /ike to thank the /ta/ian Cu/tura! Centre. istanbul for their ki nd collcıhoratiorı. 

yönetti. Pesare'daki Rossi Vakfı'yla 
gerçekleştirdigi ortak çalışmada 
Maometto //'nin yeni bir baskısını 
hazırladı. Ressini 'nin i lk operaları 
arasında yer alan Maometto ll, 
Ermione, Zelmira, Mose in Egitto, 
Armida, Edipo a Calono'yu dünyada i lk 
kez seyirci karşısında yönetti. Bu 
operalar daha sonra Phil ips, Erato -
WEA, Europa - Frequenz tarafından 
kaydedildi. 
Scimone, dünyanın önde gelen plak 
şirketleri için, aralarında birçok i lk 
kaydın da bulundugu 2SO'nin üzerinde 
albüm kaydetti. Bunların arasında 
Philharmonia Orkestrası'yla Muzio 
Clementi'nin Büyük Senfoniler'i ;  
Puccini, Mercadante ve Beito'nun 
daha önce yayınlanmamış eserleri; 
Donizetti, Spontini ve Ponchiell i'nin 
/talyan Uvertürleri; Albinoni'nin bütün 
konçertaları ve Vivaldi'nin 2SO'den 
fazla bestesi de bulunmaktadır. 
Claudio Scimone'nin bugüne birçok 
kez ödül kazanmıştır; 1 969'da 
Ressini'nin Yaylt Çalgtlar Sonatları'yla 
başlayarak birçok kez aldıgı Charles 
Cros Akademisi Grand Prix du 
Disque Ödülü; Academie du Disque 
Lyrique Büyük Ödülü; 1 Solisti Yeneti 
Marylyn Horne, Samuel Ramey, 
Kathleen Battle'la birl ikte kaydettigi 
Ressini'nin L'/taliana in A/geri'siyle 
aldıgı Grammy Ödülü; ltalyan 
Cumhurbaşkanlıgı Altın Madalyası, 
Montreux Dünya Plak Ödülü (daha 
önce Stokovski, Rubinstein, Böhm, 
Solti ve Bernstein'e verilmişti); 
Diapason d'Or; Belçika Müzik Basını 
Birligi Caecilia Ödülü ve Premio della 
Critica Discografıca ltaliana 
bulunmaktadır. 
Birçok ünlü yapımcı Claudio 
Scimone'yle çok başarılı TV 
programları gerçekleştirdi. Bunların 
arasında François Reichenbach'ın 
"Müzigin Ressamı Vivaldi", Eric 
Lippman'ın "Vivaldi ve Venedik", 
Montes Baquer'in Vivaldi'yle ilgili 
olarak Torino'daki Stupinigi Kraliyet 
Sarayı'nda gerçekleştirdigi "L'Estro 
Armonico" ve Roma'daki San Pietro 
Bazi l ikası'nda gerçekleştirilen "Corelli 
and the Rom e of the Popes" 
programları bulunmaktadır. 1 Solisti 
Veneti, ünlü ltalyan yapımcı Ermanno 
Olmi'nin Padova'daki Giotto 
Şapel'inde gerçekleştirdigi ve 



Haydn'ın Last Seven Words eserini 
konu ettigi TV filminde yer aldı. 
Sylvano Bussotti, Franco Donatoni, 
Riccardo Malipearo, Marius Constant, 
Christobal Halffter gibi birçok 
modern besteci bugüne kadar 
özellikle Claudio Scimone'ye 
adadıkları birçok beste yaptılar. 

• Claudio Scimone is the founder and 
director of the world famous ensemble I 
Sol isti Veneri .  Afrer studying 
conducring wirh Dimitri Mirropolous 
and Franco Ferrara, Maesrro Scimone 
earned international renown 
conducring operas in such opera houses 
as Covenr Garclen in London, Rossini 
Opera Festival in Pesaro, Houston 
Grancl Opera, Zurich Opernhaus, 
Verona·s Arena, La Fenice in Venice, 
Mostly Mozart Festival (ar rhe Lincoln 
Center) in New York, Terme eli 
Caracalla for rhe Roma Srare Opera, 
and several others. He has also 
concluctecl major symphony orchestras 
such as rhe Philharmonia Orchestra in  
London, the Symphonies of Monrreal, 
Ottawa, HoustOn,  Dallas, Syclney, 
Melbourne, Tokyo, the Bamberger 
Symphoniker anel the Prague Chamber 
Orchestra, to mention a few. I n  1 996 
he had an enormous success conclucting 
for the Are na of Verona (the Roman 
theatre that has more than 1 6,000 
seats) the Barber of Seville by Rossini 
anel Les Danaides of Sal ieri . He has been 
a frequenr guest in all the major world 
festivals, rhe festivals of V en ice, 
Besançon, Borcleaux, London City, 
Helsinki, Festival du Marais in  Paris, 
Mai ele Versailles, Nymphenburg anel 
many, many others. 
A native of Paclua, Cl audio Sc i m one is 
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an inrernationally recognizecl 
musicologist anel the author of Segno, 

Significato, lnterpretclzione. His revisions 
anel fırst modern ecl i tions of Giuseppe 
Tart ini 's viol in  concertos anel sonatas 
have sparkecl a revival of incerest in this 
nearly forgotten composer anel 
philosopher. Equally notable is his 
revision of Vivalcl i 's thearrical works 
such as Orlando Furioso, which he 
directeel in its world premiere 
recorcli ng i n  1 977  with Marilyn Horne 
anel Victoria ele Los Angeles; anel two 
years later he lee! its fırst modern public 
performance, at the Teatro F i larmonico 
in Verona. He has also collaboratecl 
closely with the Rossini Foundation of 
Pesaro in preparing the critica! edition 
of Maometto ll .  He concluctecl in world 
premiere several fırst performances or 
fırst recorclings of Rossini  operas such 
as Maometto ll, Ermioııe, Zel mira. Mose in 

Egitto, A rmida anel Edi po a Co/ono. These 
operas have been recorclecl by him for 
multinational companies such as 
Phil ips, Eraro - WEA anel Europa 
Frequenz. 
For the most well-known recorcl 
companies Scimone has recorclecl over 
250 titles with many world premiere 
recorclings, among which are the four 
great symphonies of Muzio Clemenri 
w ith the Philharmonia Orchesrra of 
London, unpublished works of 
Giacomo Puccin i ,  Saverio Mercaclanre 
anel Arrigo Boito, Italian Ouverrures by 
Gaetano Donizetti, Gaspare Sponrini 
anel Arnilcare Ponchiel l i ,  the rota! 
series of concerros of Albinoni anel 
more than 250 works of Antonio 
Vivaldi, inciuel ing the i ntegral version 
of the Opus of Vivalcli publishecl 
during the l ife of the composer. 
Among the many awarcls that he has 
receivecl for his musical achievemenrs 
are the Grancl Prix du Disque ele 
l'Acaclemie Charles Cros in Paris 
(several times, starting in 1 969 with 
Rossini  string sonatas), the Grancl Prix 
ele l 'Acaclemie du Disque Lyrique, the 
Grammy Awarcl in  Los Angeles (for 
Rossini 's  L 'ltaliana in A lgeri with I 
Solisti Veneti, Marilyn Horne, Samuel 
Ramey, Kathleen Battle anel others), 
the Golcl Meda! of the Presiclenr of the 
l talian Republic, the Prix Monclial du 
Disque ele Monrreux (previously only 
given to Srokowsky, Rubinstein, 

Bohm, Solti anel Bernstein), the 
Diapason ci'Or, the Caecilia awarcl of 
the Union ele la Presse Musicale Belge 
anel the Premio eleila Critica 
Discografıa l taliana. 
Many well known proclucers have basecl 
on Clauclio Scimone im portant TV 
procluctions such as François 
Reichenbach's Vivaldi peintre de la 

Mmique, Eric Lippmann's Vivaldi et 

V eni se, Montes Baquer TV procluctions 
of Vivalcli's L 'Estro armonico in the 
Stupinigi Royal Palace in Turin anel 
Coreili and the Rome of the Popes in the 
Basilica of San Pietro i n  Rom e. The 
famous l talian proclucer Ermanno Olmi 
has basecl on I Solisti Yeneti a TV fi lm 
with Haydn's Last Seven Words in  the 
Giotto Chapel in Paclova. Many 
modern composers have wrirren works 
especially clecl icatecl ro Clauclio 
Scimone or ro his group, such as 
Sylvano Bussotti, Franco Donaroni , 
Riccarclo Malipiero, Marius Constanr, 
Chrisrobal Haffter anel several others. 

1 SOLISTI YENETI 

I SOLIST! YENETI 

• Claudio Scimone'nin yönettigi 1 
Solisti Veneti, popüler oldukları kadar 
kusursuz teknigi ve yorumuyla, 
sadece ltalya'nın degil, dünyanın en iyi 
orkestralarından biri olarak 
konserlerine gelen müzikseverler 
kadar, müzik basınındaki 
eleştirmenlerin de büyük begenisini 
topluyor. Orkestra verdigi konserler 
ve yaptıgı kayıtların yanı sıra, 
gerçekleştirdikleri etkinl iklerin 
çeşitliligiyle de begeni topluyor. 
Claudio Scimone'nin 1 959'da 
Padova'da kurdugu topluluk bugüne 
kadar Avrupa, Kuzey ve Güney 
Amerika, Japonya, Avustralya ve 
dünyanın başka yerlerindeki 60'tan 
fazla ülkede konserler verdi. 
Orkestra, 1 965'den beri düzenli 
olarak yer aldıgı Salzburg Festivali 'nin 
yanı sıra, dünyanın önde gelen başka 
festivallerinde de konserler 
vermektedir. 
Bugüne kadar orkestra hakkında 
birçok televizyon programı yapılmış 
olmakla birlikte, 1 Solisti Yeneti'nin 
!talya ve başka ü lkelerdeki bel l i  başlı 
birçok televizyon kanalı için yaptıgı 
programlar arasında; "Vivaldi, Müzigi 



Ressamı"; Ermanno Olmi'nin 
Giotto'nun resimlerini Haydn'ın 
müzikleri eşliğinde Padua'daki 
Scrovegni Şapel' inde yansıttığı "The 
Seven Last Words from the Cross"; 
"Vivaldi: une ville, un artiste" (RAl 
UNO, RF3) ve "Vivaldi" (RF 1 )  yer 
alıyor. Toplu luğun gerçekleştirdiği 
"Vivaldi's Estro Armonico e Coreili 
nella Roma dei Papi" başlıklı bir başka 
proje ise büyük bir beğeni topladı. 1 
Solisti Yeneti ayrıca Beethoven'in 
Missa Solemnis, Cherubini'nin Requiem, 
Mascagni'nin Messa di G/oria gibi başka 
başarılı programlar da yaptı. 
1 Solisti Veneti, Vivaldi, Albinoni, 
Germiniani, Marcello ve Tartini'nin 
eserlerinden oluşan değişik türlerde 
plak ve CD kayıtları da gerçekleştirdi .  
Topluluğun son zamanlarda yaptığı ve 
büyük beğeni toplayan CD'Ieri 
arasında Vivaldi'nin Ortanda Furioso, 
Catone in Utica ve Motet/eri; 
Albinoni'nin Nascimento di Aurora ve 
Ressini'nin Zelmire ve Armida'sı 
bulunmaktadır. Orkestra son birkaç 
yıldır Venedik, Padua ve Verona 
konseyleriyle birlikte çalışarak, 
Veneto Festivali 'nin düzenlenmesinde 
katkıda bulunuyor. 
1 Solisti Yeneti dünyanın en önemli 
şancıları ve enstrümantalistleri 
arasında yer alan Salvatore Accardo, 
Ruggero Raimondi, Katia Ricciarell i ,  
Placido Domingo, Uto Ughi, Jean 
Pierre Rampal, Cecilia Gasdia, Nikita 
Magaloff, Marylin Horne, Maurice 
Bourgue, Kenneth Gilbert, James 
Galway, Lucia Valentini Terrani, 
Mstislav Rostropoviç, Svjatoslav 
Richter, Paul Badura-Skoda, Chris 
Merritt, The Ambrosian Singers, 
Sviatoslav Bunin ve Eugene Kissin'le 
konserler vermiştir. 
Orkestra dünyanın en önemli plak 
şirketleri için 300'den fazla plak ve 
CD kaydı yaptı. Arasında Grand Prix 
du Disque, Grand Prix de I'Academie 
du Disque Lyrique, Grammy Ödülü, 
ltalya Cumhurbaşkanlığı Altın 
Madalyası, Diapason D'Or, Belçika 
Müzik Basını Birliği Caecilia Ödülü ve 
Premio della Critica Discografıca 
ltaliana bulunmaktadır. 

• I Salisri Yeneri d irecred by Claudio 
Scimone enjoy a fırın cepuration both 
wirh the general public and with the 
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specialist m u sic press as rhe most 
popular and technically outstanding 
Italian orchestra and one of the fınesr 
orchesrras in rhe world, a cepuration 
based not only on rheir highly 
acclaimed concerr performances and 
recordings but alsa on the impressive 
variety of rhe cultural and arrisric fıelds 
they have explored . 
Founded by Claudio Scimone in Padua 
in 1 959, I Salisri Yeneri have given 
concerrs in over sixry counrries in 
Europe, Norrh and South America, 
]apan, Australia and elsewhere. They 
make regular appearances ar the world's 
leading fesrivals, i ncluding, s i  nce 1965 ,  
the Salzburg Festival (every year from 
1 965 unril 1 998). 
Programmes have been made by and 
about the arehestea for many important 
television companies in Italy and 
abroad and they have conrributed the 
soundtrack to fıve fılms, including 
Vivaldi, a Pairıter with the Mmic 

direcred by François Reichenbach, and 
The Seven Last Words from the Cross in 
which Ermanno Olmi matched Giotto's 
i mages in Scrovegni Chapel in Padua 
w ith the music of F.J. Haydn; Vivaldi: 

une vi/le, un artiste (RAl UNO, RF3); 
and Vivaldi (RF1 ) .  They have alsa been 
responsible for many innovarive 
projeers in the relevision field, 
i ncluding the coordinated eecording of 
Vivaldi's Estro Arınonico e Coreili ne/la 

Roma dei Papi cycle for television 
broadcast and on video-cassene and 
disc, produced in collaboration with 
RAl UNO, Unitel and Marrini & 
Rossi, and many other producrions 
including Beethoven's Missa Solemnis, 

Cherubini 's Requiem and Mascagni 's 
Messa di Gloria, to mention j ust a few. 
Alrogether, I Salisri Yeneti have 
produced an almost unparalleled 
number of records, including the 
complete works of Vivaldi , Albinoni , 
Germiniani, Marcello and Tartini .  
Important issues of recent years include 
fırst ever recordings of Orlando Furioso, 

Canıone in Utica and Motets by Vivaldi ,  
l l  Nascimento di Aurora b y  Albinoni and 
Rossini's Zelmira and Arınida. 

For several years now I Salisri Yeneti 
have worked with Venice, Padua and 
Verona Councils in aeganizing the 
Veneto Festival, which specializes in 
the promotion of the art is tic and 

culrural values of Venero music. 
Many of the world's grearest s ingers and 
instrumenralists have performed with I 
Salisri Veneti :  Salvarare Accardo, 
Ruggero Raimondi ,  Katio Ricciarelli, 
Placido Domingo, Uro Ughi , Jean Pierre 
Ram pal, Cecilia Gadia, Niki ta Magaloff, 
Marilyn Horne, Maurice Bourgue, 
Kenneth Gilbert, James Galway, Lucia 
Valentini Terrani ,  Mstislav 
Rostropovich, Svjaroslav Richrer, Paul 
Badura-Skoda, Chris Merritt, The 
Ambrosian Singers, Sviaroslav Bunin, 
Eugene Kissin and so on. 
I Salisri Veneti have recorded more 
than 300 LPs and CDs for the greatest 
multinational companies (Erato - WEA 
- BMG - CBS, Frequenz.) They have 
been awarded rhe most imporrant 
prizes in the world such as the Grand 
Prix du Disque de l 'Academie Charles 
Cros in Paris (several times, starting in 
1 969 with Rossini tring sonaras), the 
Grand Prix de l 'Academie du Disque 
Lyrique, the Grammy Award in Los 
Angeles (for Rossini 's L'ltaliana in 

Algeri with I Salisri Veneti, Marilyn 
Horne, Samuel Ramey, Karhleen 
Battle, and orhers), the Gold Meda! of 
the Presidenr of the Italian Republic, 
the Diapason d'Or, the Caeci lia award 
of the Union de la Presse Musicale 
Belge and the Premio della Critica 
Discografıca lraliana. 

V ivaldi: Konçerto, Do Majör 

Vivaldi sayısı otuz altıyı bulan, birden 
çok çalgı içeren konçertolarını -beşi 
dört keman, biri de üç keman için 
olanlar dışında- çeşitli solist grupları 
için yazmış ve bu çalgıları da ikişer 
ikişer değerlendirmiştir. Ayrıca 
klarnet, klarnetin dedesi şalümo veya 
salmoe, bir cins av kornosu olan 
tromboni di caccia gibi üfleme çalgılar 
için de ilk konçertoları 
oluşturmuştur. I l i S'de Cremona'da 
Stradivarius en iyi kemanlardan 
Alard'ı yapmasına karşın, üflemeli 
çalgıların zayıf entonasyonunu da 
gözeterek bu konçertoları çoğunlukla 
Do majör veya Fa majör gibi kolay 
tonalitelerde yazmıştır. Onun iki 
keman, iki flüt, iki obua, iki klarnet, 
fagot ver yaylı çalgılar için Do majör 
tondaki fatto per la So/ennita di San 
Lorenzo (Ermiş Lorenzo töreni için) 



başlıklı konçertosu bu özell ikleri 
gösterir. 
Konçerto'nun 4/4'1ük ölçüdeki 1 .  
Bölümü -diger çok çalgı l ı  
konçertolardaki gibi- çok kısa ve agır 
(Largo) tempolu bir girişle başlar. 
Kilise töreni havasındaki girişte, 
-Vivaldi'nin uzun yıllar yöneticiligini 
yaptıgı Kızlar Okulu Pieti'nın 
şapelinde de trompet yerine klarnet 
kullanıldıgı için- klarnetlere bu 
törensel görev verilir. Bölüm oldukça 
çabuk (AIIegro molto) tempoda güçlü 
akorlarla sürer. 4/4'1ük ölçüdeki 2. 
Bölüm ise agır ve ezgisel (Largo e 
cantabile) tempoda viyolonselin 
girişiyle başlar ve tatlı (dolce) tarzdaki 
keman solosu ile duygulu bir hava 
yaratı l ır. 3. Bölüm 2/4'1ük ölçüde, 
çabuk (AIIegro) tempoda, güçlü 
(forte) tremololarla giren finaldir. 
(Süre 1 4') 

Vivaldi: Fagot Konçertosu, 
S i  bemol Majör 

Vivaldi otuz yedi kadar fagot 
konçertosu yazmıştır. Bunların bir 
kısmı 1 727'de Venedik çalgıcılarına 
üye olan Biancardi, bazıları da 
Vivaldi'nin Bohemyalı patronu Kont 
Morzin için bestelenmiştir. Fagot 
konçertolarının çogu koyu, derin ses 
rengi nedeniyle melankolik ve 
hüzünlü bir hava yaratırsa da 
tizlerdeki zengin eşlikli keman 
partileri bunu azaltır. Bu olay pes 
sesler için yazılan Barok aryaları da 
anımsatır; ayrıca Vivaldi bu tınıya 
uygun La Notte (Gece) başlıgını da 
seçmiş, bölüm başlıklarını da ayrı ayrı 
tanımlamıştır. 
Konçertonun 1 .  Bölümü Si bemol 
majör tonda, 4/4'1ük ölçüde ve agır 
(Largo) bir girişle hafifçe başlar; iki 
taç noktası ile duraklayarak sonraki 
bölmenin etkisi gözeti l ir. Hayaletler 
(1 Fantasmi) başlıgını taşıyan asıl 
bölüm ise çok hızlı (Presto) 
tempoda, 3/S' I ik ölçüde akorlarla, 
çok hafif (Leggirissima) inişler ve 
çıkışlarla gel işir. 2. Bölüm 3/4' 1ük 
ölçüde, oldukça agırca ( Andante 
molto) tempoda sakin (tranqui llo) 
fagot solosuyla başlar, l l  Sonno 
(Uyku) başlıgına uygun sürer. Çabuk 
(AIIegro) tempodaki, 3/4' 1ük 
ölçüdeki 3. Bölümde ise Vivaldi, artık 

1 2 1  

uykudan uyanmayı, gün dogumu 
anlamındaki Sorge I'Aurora başlıgıyla 
bel irterek neşeli havada konçertoyu 
sona erdirir. (Vivaldi Op. l O No.2, 
RV439 Flüt Konçertosu'nda da La 
Notte, Fantasmi, l l  Sonno başl ıklarını 
aynı yerlerde kullanmıştır.) 
(Süre 1 O') 

bir orkestra girişiyle başlar. Flüt l i ri k  
partisini çok hafif (piano) eşl ikte, 
ama duygu lu (ma sentito) sunar; bu 
uzun soluklu ezgide orkestra hep 
aynı eşl igi sürdürür. 3 .  Bölüm 
1 2/S' I ik ölçüde, oldukça hızl ı 
(AIIegro molto) tempoda, parlak 
(bri l lante) tarzda yine bir l ikte 
başlatı l ı r. Flütün durakladıgı anlarda 
orkestra canlı kadanslarla arayı 

Vivaldi: Konçerto, Sol M inör 
1----------------1 doldurur. Konçerto yine b ir  tutti i le 

Ik i  flüt, ik i  (bazı versiyonlarda üç) sona erer. (Süre 8') 
obua, fagot, keman ve yaylı çalgılar ve 
klavsen için yazılan konçerto S.A.R. di 
Sassonia (Ekselans/arı Saksonya Kralı 
için) başlıgını taşır. Eserin 1 .  Bölümü 
çabuk (AI Iegro) tempoda, 4/4' 1ük 
ölçüde, güçlü (forte) başlar. 2. Bölüm 
yine 4/4'1ük ölçüdedir; Re minör 
tonda agırca (Largetto) tempoda lirik 
bir keman solosuyla girer ve 
kadanslarla duygulu hava biraz 
canlanır. Son bölüm ise 3/4'1ük 
ölçüde, çabuk (AIIegro) tempoda, Sol 
minör tonda, güçlü vurgulamalı parlak 
bir finaldir. (Süre 1 1 )  

Vivaldi: Viyola-Lavta Konçertosu, 
Re M inör 

Viola d'amore, -aşk viyolası- olarak 
adlandırılan çalgı ile lavta için, sürdinli 
yaylı çalgılar eşliginde yazı lan 
konçertonun ilk kez 1 740'da 
Venedik'de Pieti'da seslendirildigi 
belirtilir: Saksonya Prensi beraberinde 
ünlü lavta virtüozu Sylvius Leopold 
Weiss ile ltalya yolculuguna çıkmış; 
lavtaya meraklı prensin şerefine 
verilen konserde Vivaldi bu 
konçertoyu o yıl ın Mart ayında bizzat 
yönetmiştir. Vivaldi viola d'amore için 

V ivaldi: Ottavino Konçertosu, 
La Minör altı solo konçerto bestelemiştir, 

1-------------------ı ancak bu ikili konçertosu solo 
Vivaldi'nin yazdıgı yirmi bir kadar flüt 
konçertosunun iki tanesi alto blok
flüt, üçü de sopranino blokflüt, 
flageolet, flautino, diskant blok-flüt ya 
da ottavino adlarıyla tanınan küçük 
blok-flüt için bestelenmiştir. Vivaldi 
bu küçük çalgıdan, boyuna göre 
büyük teknik güçlükler de sergi ledigi 
bu konçertoda solistlere de 
acımamış, ayrıca tını zenginligin i  de 
gözetmiştir. Bu konçertoları da Pieti 
della Ospedale'deki kızlar 
orkestrasının her biri kendi dalında 
çok usta olan flütçülerin çaldıgı 
sanılmaktadır. Ancak bu konçerto da 
asl ında normal blok-flüt için 
bestelenmiştir. 
Eserin 4/4' 1ük ölçüde, La minör 
tonda, oldukça çabuk (AIIegro 
molto) tempodaki 1 .  Bölümünü, 
solist ve orkestra triyolelerle 
bir l ikte başlatır. Ottavino hafif 
orkestra eşliginde hep aynı tarzda 
sololarını gerçekleştirir. Flütün 
tri l leri ve kadansları hep orkestrada 
cevaplanır; bölüm yine bir tutti i le 
sona erer. 2. Bölüm 3/4' 1ük ölçüde, 
agır (Largo) tempoda, hafif (piano) 

konçertolardan daha çok tanınır. 
Eserin 3/4'1ük ölçüde, Re minör 
tonda ve çabuk (AIIegro) tempodaki 
1 .  Bölümü güçlü bir tutti ile başlar. 
Konçertonun başındaki "con tutti gl'i 
stromenti sordini" (tüm çalgılar 
sürdinli) tanımına uyan yaylıların 
sürdinli eşliginde önce viola d'amore, 
sonra lavta sololarını sergi ler; sonra 
da birbirlerini cevaplayarak zarif ve 
canlı , ama yine de hüzünlü minör 



tonda bir diyalog oluşturur. Ancak bu 
diyalog 4/4'1ük ölçüde ve ağır (Largo) 
tempodaki 2. Bölümde daha da 
içtenl ikl idir. Buna sürdinli ve çok 
hafif, duyulmaz gibi çalan tüm 
orkestra da katkı sağlar. Bu etkili 
bölümde lavta zarif arpejleriyle 
viola'n ın melodiyi sunuşunu 
güzelleştirir. Konçertodan çok oda 
müziği havasındaki Largo'dan sonraki 
final, 3/S' I ik ölçüde ve çabuk 
(AI Iegro) tempodaki 3.  Bölüm 
virtüoz ve parlak bir havada, karşı l ıkl ı  
canl ı  diyaloglada sürer ve bir tutti i le 
sona erer. (Süre 1 2') 

Vivaldi: Konçerto, Do Majör 

Vivaldi birçok "çok çalgılı" konçerto 
yazmıştır, ama hiçbiri bu konçerto 
kadar ilginç değildir. Vivaldi, Rameau 
ya da Telemann gibi çalgı ların duble 
becerisiyle yetinmemiş, bir ya da iki 
oktav aralıkla, kontrastil tınıda 
kullanmış, özell ikle birinci bölümde 
on dört ayrı partiyi bu masif 
konçertoda değerlendirmiştir. Iki flüt, 
iki salmo (yani şalümo, ya da yeni 
uygulamalarda fagot), çok uzun 
gövdeli, tek telli bir Ortaçağ çalgısı 
olan tromba marina (deniz trompeti) 
şeklinde çalan iki keman (due violini 
in tromba marina), iki mandolin, iki 
teorbe (Theorbe, ya da Chitarone), 
viyolonsel ve yaylı çalgılar ile klavsen 
için yazılan eserin 1 .  Bölümü 4/4'1ük 
ölçüde, oldukça çabuk (AIIegro 
molto) tempoda, Do majör tonda 
güçlü (forte) bir tutti ile başlar. Sonra 
tüm bu kalabal ık  çalgı topluluğu hafif 
(piano) olarak bölümü geliştirir. 
Ancak her an bir sürpriz gibi ortaya 
çıkan solist çiftlerle müzik şenlenir, 
canlanır; adeta bir bayram havasına 
dönüşür. Sol majör tonda, 3/4'1ük 
ölçüde, oldukça ağır (Andante molto) 
tempoda başlayan 2. Bölüm ise, önce 
zarif mandolinin, sonra da diğer 
solistlerin triyoleleriyle oluşan 
içtenlikli ve duygusal anlatımıyla 
güzelleşir. Özell ikle mandolinin 
tremaloları kemanların arşeleriyle bu 
havayı yaratmakta yarışır gibidir. 3 .  
Bölüm çabuk (AIIegro) tempoda, 
2/4'1ük ölçüde, Do majör tonda, canlı 
bir tutti i le güçlü (forte) başlar. 
Vivaldi'ye özgü iniş çıkışlar arasında 
bu kez flüt ve teorbe' ler de kendini 
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bell i eder. Orkestra tuttileri de daha 
canlı ve güçlü katı larak bu ilginç 
çalgılar geçit törenini sona erdirir. 
(Süre 1 0') 
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ORKESTRALAR - ODA MÜZ iGi - R E S iTALLER ORCHESTR AS - C H A MBER MUSIC - RECITA LS 

IDiL BiRET, piyano piano 

Katkıları iıin M USTAFA NEVZAT İLAÇ SAN. A.Ş.ye teıekkürederiz. 
We would /ike lo ıhank M USTAFA NEVZA T İLAÇ SAN. A.Ş. for sponsoring this perfomıance. 

Frederic Chopin ( 1 8 1 0- 1 849) 
Rondo a la Mazur, Fa Majör Op.S Rondo a la Mazur in F Major, Op.5 

Polonez, Si bemol Majör Op.7 1 No.2 Palonaise in  B flat Major, Op. 7 1  No.2 

Polonez-Fantezi No.7, La bemol Majör Op.6 1 
Polonaise-Fantaisie No.7 in A flat Major, Op.61  

Noktürn No. l 6, Mi bemol Majör Op.SS No.2 
Nocturne No. l 5  in E flat Major, Op. 5 5  No.2 

Tarantella, La bemol Majör Op.43 Tarantella in A flat Major, Op.43 

Scherzo No.4, Mi Majör Op.54 Scherzo No.4 in E Major, Op.54 

Ara lntermission 

Frederic Chopin 
1 2  Etüd, Op.25 1 2  Etudes, Op.25 

1. La bemol Majör A flat Major: Allegra sostenuto 
2. Fa Minör F Minor: Presıo 
3. Fa Majör F Major: Allegra 
4. La Minör A Minor: Agitata 
S. Mi Minör E Minor: Vivace 

6. Sol diyez Minör G sharp Minor: A llegra 
7. Do diyez Minör C sharp Minor: Lema 
8. Re bemol Majör D flat Major: Vivace 

9. Sol bemol Majör G flat Major: Allegra assai 
10. Si Minör B Minor: Allegra confuoco 

l l . La Minör A Minor: Lento-Allegro can brio 
1 2. Do Minör C Minor: Allegra molto e con fuoco 

ID IL  BIRET 

• l ik piyano derslerini Mithat 
Fenmen'den alan ldi l  Biret, yedi 
yaşında, çıkarılan kanundan 
yararlanarak gittiği Fransa'da Nadia 
Boulanger'nin gözetiminde Paris 
Konservatuvarı'nın piyano, eşlikçi l ik 
ve oda müziği bölümlerini birinei l ikle 
bitirdi. Beş kıtada verdiği sayısız 
konserinde Boston Senfoni, 
Leningrad Filarmoni, Leipzig 
Gewandhaus, Dresden Staatskapelle, 
Sydney Senfon i, Tokyo Filarmoni gibi 
orkestralarla Boult, Kempe, 
Keilberth, Sargent, Monteux, 
Leinsdorf, Scherchen, Rozdestvenski 
ve Mackerras gibi ünlü şefierin 
yönetiminde çaldı . Montreal, Royan, 
Atina, Persepolis, Berlin, Ruhr dahil 
olmak üzere birçok uluslararası 
festivale katıldı .  1 .  Istanbul 
Festivali'nde Yehudi Menuhin'le 
Beethoven'in sanatlarını, 1 986 
Montpell ier Festivali'ndeki dört 
konserde Liszt' in piyanoya uyarladığı 
Beethoven'in senfonilerinin tamamını 
dünyada ilk kez olarak seslendirdi. 
Kraliçe El isabeth (Belçika), Van 
Cliburn (ABD), Busoni (ltalya), Liszt 
(Almanya) gibi birçok uluslararası 
yarışmada jüri üyeliği yapan Biret, Lil i 
Boulanger, Harriet/Dinu Lipatti gibi 
yarışmalarda birincil ikler kazandı. 
Bunun yanı sıra, sanatçı Polanya 
Hükümetinin Kültür Liyakat, Fransız 
Hükümeti'nin Chevalier de I'Ordre 
National de Merite nişanlarının 
sahibidir. Biret aynı zamanda 
1 973'den beri Devlet Sanatçısı'dır. 
ldil Biret'in bugüne kadar 
seslendirdiği plakların sayısı 45 adet 
CD ile birl ikte 60'ı aşmaktadır. 
Bunlar arasında plak tarihinde i lk kez 
komple proje halinde seslendirilen 
Beethoven/Liszt senfonilerinin 
tamamı, Chepin'in bütün piyano 
eserleri, Brahms'ın bütün solo piyano 
eserleri ve konçertoları, 
Rahmaninofun bütün piyano eserleri 
de yer almaktadır. Bunlar pek çok 
eleştirmenin hayranlığı ile karşılandı 
ve sanatçının ''çağımızın en önde 
gelen piyano ustalarından biri" olarak 
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nitelenmesine yol açtı. ldi l Biret symphonies of Beerhoven and Liszr, Chopin bu dansı Polonya'nın ulusal 
1 995'de Varşova'da yapılan Chopin Chopin's complere piano works, benli�ini, kahramanlık öykülerini, 
Plakları Büyük Ödülü yarışmasında Brahms' whole solo works for piano and Ruslara karşı direnişi yansıtmakta da 
Chopin'in bütün eserleri dizisiyle Jüri concerros and Rachmaninov's complere kullanacaktı. Beseecinin ölümünden 
Özel Ödülü'nü aldı. Aynı yıl kaydetti�i works for piano. These have evoked sonra, 1 855'te "posthum" olarak 
Pierre Boulez'nin üç sonatını içeren adıniration in many cririques and rhe yayınlanan Op. 71 Üç Polonez'i Chopin 
CD, Paris'te yılın Diapason d'Or arrisr was qualified as "one of rhe piano 1 827-28 yıl larında, 1 8  yaşındayken 
ödülünü aldı ve Le Monde gazetesi masters of our rime." Her recordings of bestelemiştir. Bunların ikincisi olan Si 
tarafından 1 995 yı l ının en iyi plakları rhe complere piano works of Chopin bemol Majör Polonez, di�erlerine göre 
arasına seçi ldi. Id il Bi ret 1 997'de, 1 00. received rhe Special J ury Award ar rhe daha soylu ve gururlu bir 
ölüm yıldönümü münasebetiyle Chopin Recordings Grand Award anlatımdadır. Parçanın trio 
Brahms'ın bütün solo piyano Comperirion in 1 995 .  Her eecording of bölmesindeki şaşırtıcı bir 
eserlerini beş konserlik  bir dizide rhe same year, of Pierre Boulez's three modülasyon, Si bemol majör'den La 
seslendirdi. sonaras, was awarded wirh Diapason majör' e geçiş, Chopin'e özgü 

d'Or and was selecred among rhe besr davranışların habercisi olan ilk 
• İdil  Birer srarred ro srudy rhe piano records by Le Monde. She has örneklerden biridir. (Süre 7') 
wirh Mithar Fenmen in Ankara and performed, in a series of fıve concerrs, 
rhen wenr ro Paris ro srudy ar rhe Paris Brahms' solo works for piano on rhe 

Chopin: Polonez-Fantezi No.7 
Conservaroire under rhe rurelage of occasion of l OOth commemorarion year 
Nadia Boulanger and graduated wirh of Brahms' dearh. 1 846 yazında kendinden altı yaş 
fırst prizes in piano, accompanimenr büyük George Sand'ın Nchant'daki 
and chamber m usic. She has appeared 

Chopin: Rondo a la Mazur yazlı�ında son kez kalan Chopin, 
on fıve conrinenrs, performing with the yaratıcıl ı�ının azalmasından 
Bosron Symphony Orchesrra, Piyanodaki ustalı�ını çoktan kabul yakınmasına karşın, yine de yaşamının 
Leningrad Philharmonic, Leipzig ettirmiş olan Chopin on altı yaşında en ilginç eserlerinden birini, 
Gewandhaus, Dresden Staarskapelle, konservatuvara yazı ldı�ında, keman günümüzde en iyiler arasında yer 
Sydney Symphony and Tokyo çalan hocası Elsner ile teorik aldı�ı kabul edilen Polonez-Fantezi'yi 
Philharmonic orchestras, conducted by ö�renimini sürdürürken her boş bestelemiştir. Ondan sonra da 
such famous conducrors as Boulr, dakikasını da kendi bestelerine ölümüne kadarki üç yıl içinde bir daha 
Kempe, Keilberrh, Sargenr, Monreux, ayırıyordu. 1 826-27'de, beste yapmak için uygun koşullar 
Leinsdorf, Scherchen, Rozhdestvensky konservatuvarın i lk yılında, kendine bulamayan Chopin, Madame A. 
and Mackerras. She has participated in  özgü havasını duyurdu�u i lk eseri Veyret'ye ithaf etti�i bu eserinde bir 
many music festivals including those in  Rondo o la Mazur, ya da Rondo o la polonez üzerine fantezi 
Monrreal, Royan, Athens, Persepolis, Mazurka olarak tanınan Op.5 parça oluşturmuştur. 1 840'dan beri -bir 
Berlin, and Ruhr. She performed the oldu. 1 828 Şubatında yayınlanan ve arkadaşına yazdı�ı 28 A�ustos 1 84 1  
Beethoven viol in  and piano sonatas Alexandrine de Moriolles'e ithaf tarihli mektupta belirtti�i gibi- hiç 
wirh Yehudi Menuhin ar rhe I st edilen mazurka biçimindeki Rondo aklından çıkmayan bu düşüncesini 
Istanbul Festival and the complete aşırı zariftir ve Polonya halk müzi�inin böylece bu son büyük piyano 
Beethoven symphonies, transeribed for şaşmaz damgasını taşır. Chopin bir yıl eserinde gerçekleştirmiştir. 
piano by Liszt, for the fırst time in the önceki Op. l Rondo'yu aşmış; Fa majör Ölümcül hastalı�ın etkisinde yazı lan 
world in four concerrs at rhe 1 986 tonda, 3/4'1ük ölçüde giren Rondo'da ve Liszt' in "delil i�in sınırındaki 
Monrpellier Festival. She has been a daha başlangıçta Lidya tonu ile dikkat çekicili�in yakınan görünümü" olarak 
member of the ju ry in many çekmiş, Polonya renklerini hem niteledi�i eser 3/4'1ük ölçüde, özgür 
inrernarional piano competi t ions such melodik, hem armonik olarak, triyole armonik de�işimleri sergileyen 
as the Reine Elisabeth (Belgium), Van pasaj larla işlemiştir. Ikinci tema, Si rapsodi tarzı bir girişle, daha 
Cliburn (USA), Busoni (Italy), Liszt bemol majör'deki mazurka ise çekici başlangıçta hayranlık uyandırır. La 
(Germany) and is the winner of many havadadır. (Süre 8') bemol majör tonalite, i lk ana motifin 
awards such as Li li Boulanger and i ki akorla slogan gibi belirişinde Re 
Harriet/Dinu Liparri. She is also rhe 

Chopin: Polonez, Op.7 1 No.2 diyez-Mi bemol enharmonik 
holder of such rirles as the Culture de�işimiyle vurgulanır. Ve ancak 
Merit of rhe Polish governmenr, Bir tanıma göre, yaşamı polonez ile burada polonez ritmi belirlenir. Sonra 
Chevalier de l 'Ordre National de başlayan ve mazurka ile sona eren da ana tonaliteye sadık kalınarak 
Merite of the French governmenr, and Chopin on iki polonez yazmıştır. polonez ritmi sürdürülürse de, ana 
S ta te Arrisr of the Turkish governmenr Polonya'ya özgü törensel havadaki motifin akıcı triyolelerle duyurulması 
which was given in  1 973 .  marş tarzı, ancak 3/4'1ük ölçüde bir bunu hafifletir. Chopin'in kahramanca 
The number of her records exceeds 60, dans olan polonez Chepin'den önce havada olarak tanımlanan 3, 5 ve 6 
with 4 5  CD recordings. Among rhese de -Haydn, Beethoven gibi- di�er numaralılarla, hüznü yansıtan 1 ,  2 ve 4 
records are found rhe complere besteci lerce kullanılmıştır. Ancak numaralı Polonezler arasında yer alan 
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ve oldukça uzun süren bu kısa parça için Ressini'den yardım birini sergiler; minör-majör 
Polonez'inde, ya da daha dogrusu bu aldıgı da söylenir. Chopin bir degişimleriyle Schubert l ied'lerini 
Polonez-Fantezi'sinde ana tema geç arkadaşına yazdıgı mektupta, gidip anımsatır. Gerçekten de ancak çok 
bel irir, mezzo voce (yarı sesle) kitapl ıkta Ressini'nin La ileri ve usta bir vuruşla (tuşe) eserin 
duyurulur; tekrarında ise heyecanlı Taronte/la'sının notasını  incelemesini, tüm zenginl iklerinin ortaya konulacak 
(agitato) tarzdadır. Arp benzeri 6/8'1 ik mi yoksa 1 2/8' 1 ik mi oldugunu olması, bu Scherzo'ya özel bir yer 
törensel akorlarla başlayan Si majör ögrenmesini istemiş ve sonuçta bu az kazandırır. (Süre 1 1 ') 
tonda ve daha agır (piu Lento) tanınmış parçasını 6/8'1 ik ölçüde 
tempodaki orta bölme ise hayal dolu, bestelemiştir. Parlak ve yüzeysel etki l i  

Chopin: 1 2  Etüd düşüneeli olmasına karşın, teknik olan Op.43 Taronte/la'da motifın 
güçlüklerle dolu olaganüstü parlak devinimi, Ressini'deki gibi monoton Chopin 1 2  Etüd Op.25'i 1 832-36 
coda için gerekli malzemeyi içerir. degi ldir ve Chopin, biraz i lkel gibi yılları arasında yazdı ve Liszt' in dostu 
(Süre 1 2') görünen piyano yazısıyla bu engeli Kontes d'Agoult'a ithaf etti. Czerny 

aşmıştır. Yine de o çagların ünlü ve Cramer'in piyano etüdlerini 

Chopin: Noktürn No. l 6  piyanisti Hans von Bülow, modası geçmiş bulan Chepin'in 
Taronte/la'nın bir üçlü daha tiz tonda, Paganini'nin etkisinde kısmen parlak, 

Paris'de önce noktürn'leriyle i lk Si majör'de yorumuyla daha parlak bir kısmen şi irsel anlatımla yazdıgı 
başarılarını kazanan Chopin bu tarzın tını elde edi lecegini öne sürmüştür. etüdleri tutucu çevreler tarafından 
mucidi olmamasına karşın, ilk noktürn (Süre 3') uygunsuz ve isyancı olarak 
bestecisi olan Iriandalı piyanist John nitelendirildi. Ancak Schumann ve 
Field'i 1 832 kışında Paris'de 

Chopin: Scherzo No.4 Liszt gibi ünlü besteciler bu etüdlerde 
din lemeden önce bu türe ilgi duymuş piyanonun nasıl ustaca 
ve 1 830 i le 1 846 arasında yirmi bir Chopin Scherzo türündeki son degerlendiri ldigini anl ıyor, devrim 
noktürn yazmıştır. Chepin'in tüm eserine 1 842'de Mayorka adasında yaratan parmak işaretlerini (doigte) 
romantizmini yansıtan bu başlamış, berrak ve aydınl ık havadaki Etüd şeklindeki didaktik başlık altında 
minyatürlerden 1 843'te yazılan on bu parçayı, ressam Delacroix gibi gizlenen romantik piyano sti l inin 
altıncısı, Op. 55 No.2 Noktürn, dizinin ünlü konukların bulundugu George getirdigi yenil igi fark ediyor, 
ikinci Mi bemol Majör tondakidir ve Sand'ın Nchant'daki evinde destekliyorlardı. 20. yüzyıl ın ünlü 
sonsuz gibi süren melodisindeki ilginç tamamlamıştır. Jean de Caraman'a piyanisti Cortot ise bu konuda şunları 
kontrpuan örgüsüyle Wagner'e örnek ithaf edilen ve 1 843'de yayınlanan Mi söylemiş: "Etüdlere, virtüoz olmayan 
olmuş gibidir. Chepin'in geç piyano Majör Scherzo, majör tondaki tek piyanist nasıl ulaşamıyorsa, 
yazısı anlayışında olan parçada, en scherzo'dur. Digerlerine göre daha müzikalitesi olmayan virtüoz da 
büyük teknik güçlük, sag elde düet fazla bütünlük yansıtan bu Scherzo'da bunlarda aynı şekilde başarısız 
benzeri pasajlarda pes ses partisini sonat formu ternalara göre kalmaya mahkumdur." 
ikincil, ama yine de kişi l ikli uygulanmış, daha şeffaf bir yapı, daha Etüdler A-B-A lied formunda yazılmış, 
yansıtabilmektedir. Bu nedenle de az güçlükteki pasaj larıyla eser, B bölmesinde genellikle ana kısım 
konser salonlarında ender duyulan, az scherzo anlamına daha uygun biçimde geliştirilmiştir. Süreleri, bir dakikayla 
tanınan bu Noktürn bazen iki, bazen yazı lmıştır. Kontrastiarın da daha dört-beş dakika arasında degişen 
üç sesli parti lerle gelişen armonik yumuşak kullanıldıgı Scherzo, böylece Etüdler' in sıralamasında ise Bach'ın 
duygusallıgıyla mucize sınırına dayanır Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Eşdüzenli Klavye'sindeki gibi tonların 
gibidir. Sol el 1 2/8 ya da 6/8'1 ik Rüyast'nın romantik havasını dizif işi degil de, tonalitelerin birbirine 
figürleri iki-üç oktavlık tını anımsatmakla birlikte, Chopin'e özgü uyumu, parallel l igi gözeti lmiştir. 
aralıklarında gezinirken sag elin karşıt zariflik, çekici l ik ve piyano yazısının 1 .  La bemol majör tonda ve 4/4'1ük 
ritimde, etki l i  kontrpuanlı ezgisi özel liklerini taşır. Digerlerine takılan ölçüdeki, seslerin hızlı ve hakkıyla tek 
dinleyicinin güç farkına varabilecegi yanardag tanımı 4. Scherzo'da ancak tek belirlenmesi (AIIegro sostenuto) 
aşırı zenginl ikle işlenir. Mi bemol sönmüş ve tehl ikesiz bir volkanı istenilen Etüd'ü, Schumann bizzat 
minör'de başlayan on iki mezürlük yansıtır gibidir. Chepin'den dinlemiş ve izienimlerini 
coda ise sanki bir tını büyüsüdür ve Gizemli bir havada başlayan ve unison şöyle anlatmış: "Bir Eolya arpı tınısı 
Wagner, benzer bir ustalıgı biçimde dört mezür süren, eserde elde eden Chopin, hiç de bütün 
histan'ında ancak orkestrayla motifler ve temalar zorlanmadan küçük notaları belirgin şekilde 
duyurabilmiştir. (Süre 6') forma uyar, güneşli ve yumuşak ezgi duyurmadı; ancak uzun tutulan 

sanki ormanın mırıltılarını duyurur. notalarta harika bir melodi yarattı ." 

Chopin: Tarantella, Op.43 Ancak inci dizileri gibi pasajlar, ustaca Onaltı l ık notaların çevik, dörtlük 
hazırlanmış süslemeler, zengin ton notaların tutularak çalınmasıyla sakin 

Chopin, ltalyan tarzında bir dans olan degişimleri Chepin'in olgunluk şarkının şi irsel karakteri 
tarantella türünde ancak bir örnek eserlerini müjdeler. Orta bölmedeki vurgulanabilen Etüd hakkında Chopin 
vermiştir. Chepin'in ününün trio ise Chepin'in tüm eserleri bir ögrencisine şu açıklamayı yapmış: 
dorugunda, 1 84 1 'de besteledigi bu arasında en l irik, en güzel ezgi lerden "Küçük bir çoban yaklaşan fırtınadan 



kaçmak için bir magaraya sıgınır. 
Uzaktan rüzgar ve yagmurun sesi 
duyulurken flütüyle sevimli bir ezgi 
çalar." Bu Etüd aynı zamanda Eo/ya 
Arpı başligını da taşır. 
2. Fa minör tonda ve 4/4'1ük ölçüdeki 
Etüd ile ilgili Chopin'in yorumunu yine 
Schumann şöyle tanımlar: "Kendine 
özgü çalışıyla unutulmaz biçimde 
hülyalı, büyüleyici, sanki uyuyan 
masum bir çocugun yumuşaklıgıyla 
çaldı." Çok hızlı (Presto) tempodaki 
zarif parça, sekizlik ve dörtlük 
triyolelerin ustaca uyumuyla ritmik 
bir çekici l ik kazanır. Parlak pasajlarda 
parmakların tuşlara düşer gibi 
dokunması, fakat vurmaktan 
kaçınması bu Etüd'de dikkate alınacak 
önemli bir unsurdur. 
3. Fa majör tonda ve 3/4'1ük ölçüdeki 
çabuk (AIIegro) tempodaki Etüd'ün 
zarifligi, sag elin belirledigi iki sesli 
partiyle, ritmin degişkenligi; sol el in 
sıçrayışiarı ve parlak pedal efektleriyle 
belirginleşir. 
4. La minör tonda ve 4/4'1ük ölçüdeki 
heyecanlı (Agitato) yorum gerektiren 
Etüd, senkoplu ritmiyle garip şekilde, 
duraklamadan sürer. 
S. Mi Minör tonda ve 3/4'1ük ölçüdeki 
canlı (Vivace) tempodaki Etüd bir 
scherzo karakterindedir. Bu 
parçadaki ince ritim efektleri, sol 
eldeki arp biçimi akarları 
vurgulayabilmek için yarumcunun çok 
esnek parmak ve bilekiere 
gereksinimi vardır. Orta bölmedeki 
barkarol'a benzeyen agır lirik şarkıdan 
sonra, orkestra gücündeki fortissimo 
fınal kontrast yaratır. 
6. Sol diyez minör tonda ve 4/4'1ük 
ölçüdeki çabuk (AIIegro) Etüd, iki sesl i 
trillerindeki ve gamlardaki alışı lmamış 
hafiflik ve mükemmell ik gerektiren 
yapısıyla Op.25'in en ünlü 
parçalarından biridir. 
7. Do diyez minör tonda ve 3/4'1ük 
ölçüdeki agır (Lento) tempodaki Etüd, 
Op.25'in en uzun süreli ve en hüzünlü 
alanıdır. Bu Etüd'deki Slav müzigine 
özgü hüzün (Lehçe adıyla zal) 
Chopin'in biyografı lerinde çok sözü 
edilen b ir tanımlamadır. Liszt ve 
Wagner'e öncülük edecek kadar 
zengin modülasyonlu, kromatik 
armoni dizileriyle sogukkanlı biçimde 
işlenmiş olan bu hüzün, Chopin'in son 
günlerine kadar çok sık çaldıgı bu 
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Etüd' le degerlendiri lmiştir. 
8. Re bemol majör tonda ve 4/4'1ük 
ölçüdeki canlı (Vivace) tempoda olan 
Etüd'ü, ünlü piyanist Hans von Bülow 
"elleri ısıtmak için en yararlı çalışma" 
olarak tanımlamıştır. Etüd her iki elin 
altıl ı aralıklar çalmasını ve yumuşak 
biçimde tuşların üzerinde kaymasını 
öngören virtüoz bir yorum gerektirir. 
9. Sol bemol majör tonda ve 2/4'1ük 
ölçüde, çok çabuk (AIIegro assai) 
tempoda, ancak zarif ve tınısal 
hafıfl ikle çalınması istenilen bir dakika 
bile sürmeyen bu kısa Etüd, Kelebek 
başligını taşı r. 
1 O. Si minör to nda ve 4/4' 1ük ölçüde 
güçlü pasaj lada başlayan Etüd'ün ateşli 
ve vahşi (AIIegro con fuoco) yapısı 
Chopin'in elej ik yapısına biraz ters 
düşer. Ancak Si majör tondaki orta 
bölmede yine l irik havaya bürünen 
Etüd, sonra yine yogun ses hacminin o 
devirdeki piyanonun gücünü aşmasıyla 
gelecegin piyano müzigini müjdeler. 
1 1 .  La minör tonda, 4/4 ölçüdeki Etüd 
(Lento-AIIegro con brio) agır biçimde 
önce teksesli başlar; ·sonra dört sesli 
bir marş motifıyle sürer. Eroik 
karakter, ritmi ve girişteki temayı 
baslarda belirleyen sol el in eşliginde, 
sag elin fırtına gibi canlı l ıgıyla gelişir ve 
etüde Kış Rüzgôrı adının verilmesine 
neden olan d inamik ve güçlü bölüme 
egemen olur. 
1 2. Do minör tonda, 4/4' 1ük ölçüdeki 
Etüd çok çabuk ve ateşli (AIIegro 
molto e con fuoco) -son üç etüdün 
ortak karakterinde- geliş ir. Bu 
Etüd'deki arpej dalgaları esere 
Okyanus Etüdü adının verilmesine 
neden olmuştur. Bir öyküye göre, 
Varşova'n ın  işgalinden sonraki 
ümitsizligi bu arpej lerin eşliginde 
duyulan soylu temayla yansıtan 
etüdün tını zenginligi, özel l ikle büyük 
salonlarda kahramanl ık şarkısını 
yansıtan bir koral gibi etki l i  olur 
(Toplam süre 32') 
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Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 7  56- 7  79 7 )  
La Clemenza di Tito Operası Uvertürü 

Overture of La Clemenza di Tiro opera (KV62 ı )  

joseph Haydn ( 7 732- 7809) 
Viyolonsel Konçertosu, Do Majör 

Celıo Concerro in C Major ( Hob. V I I b . No. ı )  

• Moderctto • A dagio • Allegro mo/to 

Ara ı nrerm ission 

Wolfgang Amadem Mozart 
Senfoni No.39, Mi bemol Majör 

Symphony No.39 in E flar Majör ( K V 5 4 3 )  

• Adagio-A I/egro • A ndan/e con moto 

• Menueli o. Allegrello-Trio • Fina/e ( A /legro) 
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CHRISTOPHER HOGWOOD 

• Çok geniş bir alanda sürdürdüğü 
şefl ik  çalışmalarını sadece Barok ya 
da Klasik dönemle kısıtlamayan 
Christopher Hogwood, Academy of 
Ancient Music'in 1 973'te 
kurulmasından bu yana eski müzik 
performanslarının öncüsü olarak 
uluslararası bir alanında üne kavuştu. 
Yapıs ında modern enstrümanlar 
barındıran seçkin uluslararası 
orkestralarla yaptığı çalışmalarında 
yeni ve eski eserleri -Klasik ve Neo 
Klasik dönemleri, Martinu, Tippett, 
Stravinski 'nin bestelerini ve özel 
besteleri- yan yana getiren 
programlar gerçekleştiriyor. 
Academy of Ancient Music'le olan 
çalışmalarını oldukça yoğun bir 
şekilde sürdüren Hogwood, 
Decca'n ın L'Oiseau-Lyre serisi için 
büyük beğeni toplayan kayıtlar da 
yapmaktadır. Sanatçı ayrıca, 
Kammerorchester Basel, Orquesta 
Ciudad de Granada, Boston Handel 
& Haydn Society ve Antwerp'teki 
Beethoven Academie orkestralarını 
da yönetmektedir. Opera alanında 
Avustralya Operası, Deutsche Oper 
Berlin, Stockholm Kral iyet 
Operası'yla çalışan Hogwood, 
Covent Garden Kraliyet Opera 
Evi'nde Haydn' ın Orfeo'sunu yönetti. 
Hogwood, düzenli olarak yönettiği 
konserlerine ek olarak, Fransız 
Radyosu Filarmoni Orkestrası, 
Bareelona Senfoni Orkestrası ve 
Mahler Oda Orkestrası'yla konserler 



vermekte ve Academy of Ancient 
Music ve Ceci l ia Barteli'yle birlikte 
Kanser Araştırmaları Kampanyası 
yararına konserler 
gerçekleştirmektedir. Sanatçı, 
Gade'nin bütün senfonilerini 
Danimarka Ulusal Radyo Senfoni 
Orkestrası'yla ve Bohuslav 
Mirtinu'nun solo keman için eserlerini 
Çek Filarmoni Orkestrası'yla 
kaydettiği projelerini de halen 
sürdürmektedir. Hogwood, 
yöneteceği bir eser üzerinde 
çalışırken, eserin araştırma 
safhasından sahne perfermansına 
kadar giden süreçteki müzikoloji ve 
müzik performansı alanları arasındaki 
i l işkiye büyük bir önem vermektedir. 
Örnek olarak Vivaldi araştırmaları 
kapsamında gerçekleştirdiği Dört 
Mevsim'in yeni Barenreiter baskısını 
(Manchester versiyonu) Harmoni 
Mundi ABD için kaydedecek ve / 2  
L'Estro Armonico konçertosunu ise 
Academy of Ancient Music'le 
Avrupa'da çıktığı turne kapsamında 
seslendirecek. Hogwood'un bugüne 
kadar yaptığı birçok yayın geniş bir 
alanı kapsıyor. Sanatçının çalışmaları 
saray müziğinden Haydn, Mozart ve 
Haendel' in biyografık araştırmalarına, 
klavyeli çalgılar ve orkestra için çeşitli 
müzik yayınından, Ingiliz müziği 
araştırmalarına ve 1 6. yüzyıl orkestra 
müziklerine kadar geniş bir yelpaze 
oluşturuyor. Hogwood, akademik 
alanda ise, Jesus ve Pembroke 
kolejleri ile Cambridge 
Üniversitesi'nde çalışmalar yapıyor; 
Kraliyet Müzik Akademisi'nde konuk 
eğitmenliğin yanı sıra, Harvard 
Üniversitesi'nde de düzenli olarak 
ders veriyor. 

• Since founding The Academy of 
Ancient Music in 1 973 ,  Christopher 
Hogwood has gained international 
recognirion as a pioneer in the field of 
historically-informed performance - a 
principle that can be applied wirh 
egual j usrifıcarion throughout his very 
broad conducring acriviries, which are 
not resericred to period-insrrument 
ensembles nor to purely Barogue and 
Classical programmes. His  
programıning wirh leading 
international orchesrras and ensembles 
of modern insrruments is especially 
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characrerised by illuminaring 
j uxraposirions of old and new - for 
example, Classical and Neo-Classical 
reperroire, including Marrinu, Tipperr, 
Srravinsky and special commissions. 
W ith The AAM Hogwood has a busy 
schedule of concerrs worldwide and a 
celebrared caralogue of record ings for 
Decca on the L'Oiseau-Lyre label. 
Hogwood's other principal conducring 
contracrs include the Kammerorchesrer 
Basel, Orguesra Ciudad de Granada, 
Boston's Handel & Haydn Sociery and 
ar the Beerhoven Academie in 
Antwerp. In opera he works wirh Opera 
Ausrralia, Deursche Oper Berlin and 
Royal Opera Stockholm and begins the 
coming season wirh Haydn's Orfeo ar 
the Royal Opera House, Covent 
Garden. In addi tion to his regular 
conducring posrs, other engagements in 
the coming season include the 
ürehesere Philharmonigue de Radio 
France, Bareelona Symphony Orchesrra, 
Malıler Chamber Ürehescra and a 
benefır concerr for che Cancer Research 
Campaign with The Academy of 
Ancient Music and Cecilia Barroli in 
Cambridge. He also continues his 
project of recording the complete Gade 
Symphonies wirh the Danish National 
Radio Symphony ürehescra and 
Bohuslav Marrinu's works for solo 
violin with che Czech Philharmonic 
Orchesrra. The connecrion berween the 
worlds of musicology and performance 
is imporrant to Hogwood; wirh as 
many as possible of his editorial 
projeers he covers the ground from 
inir ial research through to performance 
or recording. In Vivaldi scholarship, for 
example, his new Barenreiter edition of 
Le Quattro Stagioni (Manchester version) 
will  be recorded this year for Harmonia 
M und i USA, and his new edition of the 
twelve L'Estro A rmonico concerros for 
Eulenberg has been toured throughout 
Europe by The AAM this summer, 
from Dubrovnik to Dieppe. His many 
publicarions include a survey of 
parranage through the ages (Mmic at 

Court). biographical studies of Haydn, 
Mozart and Handel, a survey of the trio 
sonara, investigations of British music 
and many editions of keyboard and 
orchestral music from the sixreenrh 
century onwards. Hogwood's academic 
posirions include Fellowships ar Jesus 

and Pembroke Colleges, Cambridge 
and V isi ring Professor at the Royal 
Academy of Music, and he works 
regularly at Harvard University. 

STEVEN ISSERUS 

• Steven lsserlis'in kültürel altyapısı 
büyüleyicidir: Mendelssohn ve Karl 
Marx'la uzaktan akraba olan sanatçının 
büyükbabası ise ünlü Rus piyanist ve 
besteci Jul ius lsserlis'tir. Günümüzde 
ise lsserlis'in sanatçı profili , eşsiz 
güzell ikteki 'tını'sı, geniş ve zengin 
repertuvarı, gözardı edilen iyi 
besteleri ortaya çıkarmaktaki başarısı, 
Joshua Beli, Pamela Frank, Stephen 
Hough, Oll i Mustonen, Stephen 
Kovacevich ve Tabea Zimmermann 
gibi aynı zamanda müzik dünyasının en 
iyi solistleri arasında yer alan 
arkadaşlarıyla verdiği muhteşem 
konserler ve hepsinin de ötesinde 
çaldığı müziğe kendisini tamamen 
adamasıyla zenginleşmektedir. l 998'de 
Büyük Britanya CBE nişanıyla 
onudandırılan ve Kral iyet Müzik 
Akademisi'nin onursal üyesi olan 
sanatçı, 1 993'de Piatigorsky Ödülü 
(ABD) ve Kral iyet Filarmoni 
Topluluğu ödüllerini aldı. 2000 yılında 
ise Schumann'ın doğduğu kent olan 
Zwickau kentinin Schumann Ödülü'nü 
aldı. (Bu ödülü daha önce alanlardan 
bazıları Gilels, Masur, Richter ve 
Fischer-Dieskau'ydu.) Sanatçı. yoğun 
konser programı çerçevesinde, 
Londra Senfoni Orkestrası, Berlin 
Filarmoni, Phi lharmonia ve Los 
Angeles Fi larmoni orkestraları gibi 
büyük orkestralardan ve Vladimir 
Ashkenazy, Michael Tilson Thomas, 
Christoph Eschenbach, Roger 
Norrington, John Eliot Gardiner ve 
Sir Colin Davis gibi önemli şeflerden 
konser vermek üzere davetler al ıyor. 
lsserlis geçtiğimiz sezonda 
Philharmonia, Camerata Salzburg, 
Boston Senfoni ve Londra Senfoni 
orkestralarıyla konser vermek ve Çek 
Filarmoni Orkestrası'yla da Japonya ve 
Uzak Doğu'yu kapsayan bir turneye 
çıkmak üzere anlaşmalar yaptı. 
lsserlis'in periyod topluluklarına olan 
ilgisi, ürehestre Revolutionnaire ve 
Romantique, La Stagione Frankfurt ve 
Orchestra of the Age of 
Enl ightenment'la birlikte konserler, 



Melvyn Tan ve Maggie Cole gibi 
isimlerle de resitaller vermesiyle 
sonuçlandı. Eğitime büyük önem 
veren sanatçı, uluslararası master 
sınıflar �e oda müziği forumu IMS 
Prussia Cove'ın Sanat Yönetmeni'dir. 
Öğrencilerinin hazırladığı Why 
Beethoven Threw the Stew isimli kitap 
Faber & Faber tarafından Ekim 
200 l 'de yayınlandı. 
Sanatçının kendisinin geliştirdiği konser 
projeleri de müzik dünyasında büyük 
yankı bulmaktadır; 2000'de Salzburg 
Festivali için gerçekleştirdiği Brahms 
oda müziği serisi, Londra'daki South 
Bank Centre'da Londra Filarmoni'yle 
bir festival ile 200 l 'de Berlin ve 
Viyana'da oda müziği konserleri 
bunlarında arasında yer almaktadır. 
Düzenli olarak Wigmore Hall'da 
konserler veren lsserlis, 2002 Ocak 
ayında burada Rus besteci T aneyev ve 
arkadaşlarının bestelerini seslendirdi. 
BMG için yaptığı son kayıtlar arasında, 
kısa parçaların yer aldığı Ce/lo World; 
Brahms ve Frühling üçlülerinin yer 
aldığı, klarnetçi Michael Collins ve 
piyanist Stephen Hough'la birl ikte 
kaydettiği bir albüm; Norddeutscher 
Rundfunk ve Christopher 
Eschenbach'la birlikte kaydettiği Saint
Saens'ın 2. Konçerto'su bulunmaktadır. 
lsserlis'in Bayeriseher Rundfunk ve 
Lorin Maazel'le birlikte kaydettiği 
Strauss'un Don Quixote CD'si ise 200 1 
ilkbaharında yayınlandı. Steven lsserlis 
Japonya'daki Nippon Müzik Vakfı'nın 
kendisine sağladığı 1 730 tarih l i bir 
Feuermann Stradivarius çalmaktadır. 

• Steven lsserlis' cultural background 
is fascinating : his grandfather was the 
Russian pianist and composer Jul ius 
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lsserl is, while his family rree has 
connections with Mendelssohn and 
Karl Marx. Today his arrisric profile is 
characterised by a uniquely beaurifu l  
sound, a di verse choice of repertoire, a 
passion for finding neglected works, a 
ralent for dev is ing performances in  
which he gathers around h im friends 
and musical colleagues such as Joshua 
Beli, Pamela Frank, Stephen Hough, 
ülli Musronen, Stephen Kovacevich 
and Tabea Zimmermann, and above 
all ,  commitmenr ro the music he 
plays . ln  1998 he was awarded a CBE in 
recognition of his services ro music. He 
is an honorary member of the Royal 
Academy of Music, and in 1993 
received both the Piatigorsky Award in 
the U.S. and the Royal Phi lharmonic 
Society Award. In the year 2000 he was 
awarded che Sc humann Prize of the 
Ciry of Zwickau (Schumann's 
birrhplace); previous recipienrs have 
included Gilels, Masur, R ichter and 
Fischer-Dieskau. 
His busy concerr schedule includes 
invitations from the greatest orchesrras, 
such as the London Symphony 
ürchesrra, Berlin Phi lharmonic, 
Philharmonia and Los Angeles 
Philharmonic, and conducrors 
including Vladimir Ashkenazy, 
Michael Tilson Thomas, Chrisroph 
Eschenbach, Roger Norringron, John 
Eliot Gardiner and Sir Colin Davis. 
Engagemenrs this season include 
performances wirh Philharmonia, 
Camerara Salzburg, Bosron Symphony 
and che London Symphony orchesrras 
and a rour ro )apan and the Far East 
with the Czech Philharmonic.  
Isserlis' incerest in period ensembles is  
retleered in  appearances with the 
ürehesere Revolutionnaire er 
Romantique, La Sragione Frankfurt and 
ürehescra of the Age of Enl ightenmenr, 
and in  recitals with Melvyn Tan and 
Maggie Cole. Commitred ro education, 
Steven Isserlis is Arristic DirectOr of 
the international masterclass and 
chamber music forum IMS Prussia 
Cove. His chi ldren's h isrory of great 
compasers Why Beethoven Threw the Stew 

was published by Faber & Faber in 
ücrober 200 l .  
The concert series of his devising are 
renowned: projeers include a Brahms 
chamber musie cycle for the Salzburg 

Festival in 2000, a festival with the 
London Philharmonic at London's South 
Bank Cenrre, and chamber concerts in 
Berlin and Vienna in 200 l .  He appears 
regularly at the Wigmore Hall where he 
presenred a series of music by the 
Russian composer Taneyev and his 
friends in January 2002 . 
Recent recordings for BMG i nclude an 
al bum of shorr pieces enritled Ce/lo 

World, i ncluding several of his own 
arrangements which have recently been 
published by Faber Music. Also released 
recenrly are a d  ise of Brahms and 
Frühling rrios, recorded wirh 
clarinettist Michael Collins and pianist 
Stephen Hough, and Sainr-Saens' 2nd 
concerro with the Norddeurscher 
Rundfunk and Chrisroph Eschenbach. 
His eecording of Strauss' Don Quixote 
with the Bayeriseher Rundfunk and 
Lorin Maazel was released in spring 
200 1 .  The N ippon Music Foundation of 
)apan has kindly loaned the Feuermann 
Stradivarius of 1730 ro Steven Isserlis. 

THE ACADEMY OF 
ANCIENT MUSIC 

THE ACADEMY OF 
ANCIENT MUSIC 

• lik Academy of Ancient Music 
Orkestrası 1 726'da, o tarihten en az 
yüz yıl önce bestelenmiş 'eski' 
müzikler üzerinde çalışmak ve 
yorumlamak amacıyla kurulmasına 
rağmen, kısa bir süre sonra çağdaş 
bestecilerin, özelikle de Haendel'in 
eserlerini de yorumlamaya başladı. 
Topluluğun günümüzde tekrar 
canlanması ise Christopher 
Hogwood'un 1 973 yılında, 'periyot
enstrümanları topluluklarından' i lkin i  
kurmasıyla gerçekleşti. Hogwood'un 
kurduğu topluluk günümüzde, bütün 
dünyada verdiği konserler ve Barok, 
Klasik ve erken Romantik dönem 
repertuvarlarından yaptığı kayıtlarla 
büyük bir üne kavuştu. Koral 
eserlerin seslendirilmesinde topluluğa 
Academy of Ancient Music Korosu, 
bir katedral korosu veya erkek çocuk 
seslerin in de dahil olduğu kolej 
koroları eşli k  etmektedir. Academy 
of Ancient Music Orkestrası 
Christopher Hogwood yönetiminde 
Decca için yaptığı öncü kayıtlarla da 
tanınmaktadır. Mozart' ın bütün 



senfonilerini periyot enstrümanlarıyla 
kaydeden ilk orkestra olan topluluk, 
ayrıca Beethoven'in bütün piyano 
konçertolarını ve senfonilerini de 
kaydetti. Topluluk, bütün Haydn 
senfonileri ve piyanist Robert Levin'le 
birlikte yürüttüğü bütün Mozart 
piyano konçertolarını kaydetme 
projesini hala sürdürmektedir. 
AAM Hogwood'un yönetiminde, 
özel l ikle Cecilia Barteli'yle birl ikte 
Decca için çok başarı l ı  kayıtlar yaptı. 
Mozart'ın La C/emenza di Tito kaydı, 
Alman Plak Eleştirmenleri Ödülü'nü 
aldı ve Grammy Ödülleri'ne aday 
gösterildi .  Bu kaydı, Haydn'ın Orfeo ed 
Euridice ve Haendel'in Rinaldo 
operaların ın  kayıtları izledi. 
1 996'da orkestranın sanat yönetimi, 
Paul Goodwin'in ortak şef ve Andrew 
Manze'nin ortak yönetmen olarak 
atanmasıyla birl ikte zenginleşti. 
Andrew Manze'nin yaptığı kayıtlar 
arasında Bach'ın keman konçertoları, 
Vivaldi'nin Polanya Prensi için 
Konçerto'su, Haendel'in Op.6 Konçerto 
Grosso'lar (Grammy'ye aday 
gösterildi) ve Geminiani'nin Konçerto 
Grosso' ları yer almaktadır. Manze ve 
AAM önümüzdeki dönemde, Richard 
Egarr'ın solistliğinde Bach'ın klavsen 
için konçertolarını kaydedecek. 
Paul Goodwin'in yönetiminde 
ısmarlanan eserler orkestra için yeni 
bir gelişime olanak sağlamaktadır. 
lsmarlanan ve kaydedilen i lk eser olan 
John Tavener'in Eternity's Sunrise is imli 
bestesi büyük bir beğeni topladı. 
Ardından John Tavener'in bir başka 
ısmarlama eseri olan Total Eclipse ise 
200 1 Mart ayında yayınlandı. David 
Bedford'un A Strand of Scarlet bestesi 
ise geçtiğimiz sezon i lk kez 
seslendirildi. 2003'te John 
Woolrich'in yeni bestesini Corei l i 'nin 
350. doğum yıl ı dolayısıyla 
seslendirecek. Goodwin'in AAM'yle 
gerçekleştirdiği diğer kayıtlar 
arasında, Mozart'ın  nadir kaydedilen 
sahne oyunu Zaide i le Schültz ve 
çağdaşlarının Noel besteleri yer 
almaktadır. Topluluğun yaptığı kayıt 
çalışmalarından bazılarının video ve 
televizyon çekimleri de 
gerçekleştirilmiş durumda. Haydn'ın 
senfonileriyle ilgi l i  olarak Esterhaza'da 
gerçekleştirilen bir gösteri ve 
Salzburg'da gerçekleştirilen, Robert 

1 30 

Levin'in solistliğinde Mozart piyano 
konçertolarının, Mozart'ın kendi 
piyanosuyla seslendirildiği program 
bunlar arasında sayı labilir. 
AAM Birleşik Kral l ık dışında, özell ikle 
Avrupa'da yaptığı çalışmaların yanı 
sıra, Kuzey ve Güney Amerika ile 
Asya'da da düzenli olarak konserler 
veriyor. 200 1 yazında Kore ve 
Japonya'yı tekrar ziyaret eden 
topluluk, ayrıca Avrupa'da BBC 
Proms, Dubrovnik, Bath ve Rheingau 
festivallerinde de konserler verdi. 
Topluluk 200 1 /2002 sezonunda 
ABD'de konserler verecek. 

• The original Academy of Ancient 
Music was esrablished in 1 726 for the 
purpose of studying and performing 
'old' music - defıned inir ially as music 
composed ar leasr a century earlier, bur 
soon ro include more contemporary 
composers, most notably HandeL The 
modern revival of The Academy, 
founded by Chrisropher Hogwood in 
1 973 ,  created one of the fırst period
instrument orchestras and is now 
renowned worldwide for irs concerrs 
and recordings of music from the 
Baroque, Classical and early Romantic 
eras. For choral works ir  is  joined ei rher 
by The Academy of Ancient Music 
Chorus or a carhedral or collegiare choir 
wirh boys' voices. The Academy of 
Ancient Music is especially well known 
for i ts pioneering recordings under 
Chrisropher Hogwood for Decca. 
Having been the fırst orchesrra ro 
record all Mozart' s symphonies on 
period i nsrruments, the AAM has since 
recorded the complere piano concerros 
and symphonies of Beerhoven, and is 
part-way through recording the 
complete Haydn symphonies and the 
complete Mozart piano concertos wirh 
fortepianist Robert Levin. The AAM 
u nder Hogwood has made a number of 
opera recordings for Decca, in 
particular working closely wirh Cecil ia 
Bartoli .  Their eecord ing of Mozarr's La 

Clmıenza di Tito was awarded the Preis 
der Deurschen Schallplarrenkririk and a 
Grammy nominarion, and has been 
followed by Haydn's Orfeo ed E11ridice 

and Handel's Rinaldo. 

I n  1 996, the artisric direcrorship of the 
AAM was exrended with the 
appointment of Paul Goodwin as 

Associate Conducror and Andrew 
Manze as Associate Direcror, both of 
whom record with Harmonia Mund i 
USA. Andrew Manze's recordings 
include Bach's violin concertos, 
Vivaldi's C oneert for the Prince of Po/and, 

the complere Concerti Grossi Op.6 of 
Handel (nominared for a Grammy), and 
the Concerti Grossi of Geminiani (afrer 
Corelli Op. 5) .  
The nexr Manze/AAM CD due for 
release is the Bach harpsichord concerros 
w ith soloisr Richard Egarr.The 
commissioning of new works under Paul 
Goodwin represents a new development 
for the orchesrra. The fırsr commission 
and recording, John Tavener's Ererniry's 
Sunrise, mer w ith enthusiastic critica! 
acclaim and !ed ro a second Tavener 
recording, Total Edipse, which was 
released in March 200 l .  A Strand of 

Scarlet by David Bedford received i ts 
premiere last season and in 2003 the 
orchestra will perform a new work by 
John Woolrich ro celebrare the 350rh 
anniversary of the birrh ofCorell i .  
Goodwin's other recordings wirh The 
AAM include Mozart's rare Singspiel 
'Zaide' and Christmas music by Schürz 
and his conremporaries. Several recording 
projeers have also resulred in videos or 
relevision programmes. These include a 
Somh Bank Show fılmed ar Esrerhaza 
abom Haydn's symphonies and a video of 
The AAM's performances in Salzburg of 
Mozart piano concerros playeel by Robert 
Levi n on Mozart' s own forrepiano. 
The majority of the AAM's work is 
outside the UK, especially in Europe 
bur also paying regular visirs ro Norrh 
and South America and Asia. Summer 
200 I included a rerurn trip ro Korea 
and )apan, and appearances ar major 
festivals inciueling the BBC Proms, 
Dubrovn ik, Barh and Rheingau. The 
200 1 /02 season included a major rour ro 
the USA and the conrinued resideney ar 
St John's, Smith Square, London. 

Mozart: La Clemenza di 
Tito Uvertürü 

Mozart 1 79 1  'de, yaşamının son yıl ında 
Sihirli Flüt operasını bitirmeye 
uğraşırken Prag'dan bir sipariş aldı: 
Librettosunu Metastasio'nun yazdığı 
La C/emenza di Tito ('Tito'nun 
Merhameti'), l l .  Leopold'un Bohemya 



kralı olarak taç giymesini kutlamak 
üzere düzenlenen festivalde 
sahnelenecekti ve süre oldukça 
kısıtlıydı. Her zamankinden daha çok 
paraya ihtiyacı olan Mozart, Roma 
tarihine ilgi duymamasına karşın 
partisyonu on sekiz günde bitirdi ve 
Prag'a yolladı. Ancak, güzel dekorlar 
ve iyi bir sanatçı kadrosu bi le 
operanın 6 Eylül 1 79 1 'deki i lk 
temsi l inin başarılı olmasını 
sağlayamadı. Üzgün ve hasta Viyana'ya 
dönen besteci, 30 Eylül'de Sihirli Flüt'ü 
yönettikten sonra Requiem'i üzerinde 
çalışırken S Aralık 1 79 1 'de öldü. 
Opera seria (ciddi opera) alanına Tita 
i le başarısız bir dönüş yapan 
Mozart' ın bu eseri teknik bakımdan 
mükemmel olmasına karşın, 
Metastasio'nun soğuk ve cansız 
l ibrettosu ile eser sahnede adeta bir 
blok gibi donuk kalmıştı. Bugün de 
unutulmuş olan operanın 
uvertüründe, eserin melodileri 
sıralanır. Uvertürün yapısı güvenli ve 
etkil idir; sürekli piano-forte 
değişimleri içeren, festivale uygun 
şenlikli müziği ilgi çeker. Görkemli 
orkestra girişiyle başlayan eser, 
Servilia ile Annius'un güzel düetini 
yansıtan temayla sürer. Bunu, 
gamlardan oluşan pasaj lar izler. Daha 
sonra kemanlarda ikinci tema 
duyulur. Birinci temanın tekrar 
sergilendiği pasajdan sonra uvertür 
canlı bir coda ile sona erer. (S') 

Haydn: Viyolonsel Konçertosu 

Joseph Haydn'ın konçertoları 
genellikle onun senfonik ve oda 
müziği eserlerinin gölgesinde kalır. Bu 
konçertolardan en çok ilgi göreni 
1 783'te bestelenen Re Majör Viyalansel 
Kançertasu olmakla birlikte, 
konçertonun Haydn'a ait olmadığı 
tartışmaları yüz yılı aşkın bir süre 
devam etmiş ve eserin 1 778'den 
sonra Esterhazy Kentiuğu Orkestrası 
viyolonselcisi olan, Haydn'ın 
kompozisyon öğrencisi Antonin 
Kraft'ın kaleminden çıktığı öne 
sürülmüştü. 
1 96 1  yı l ında Prag U lusal Müzesi'nin 
müzik bölümü sorumluları Radenin 
Koleksiyonu'nda bestecisi bi l inmeyen 
(anonim) elyazması b ir  viyolonsel 
konçertosu buldu ve daha önce ele 
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geçen konçerto tasiağıyia 
karşılaştı rı l ınca eserin Haydn'a ait 
olduğu kesinleşti: 1 76 1 -69 arasında 
Esterhazy Orkestrası viyolonselcisi 
olan F. Weigl çalgı ların partilerinin 
kopyalarını yazmış, ancak bestecinin 
adını eklerneyi unutmuştu. Eser ancak 
Köln'deki Joseph Haydn Enstitüsü'nün 
onayından sonra müzik dünyasına 
sunuldu. 1 76S yılında bestelendiği 
tesbit edilen ve Anthony von 
Hoboken'in düzenlediği Haydn 
Kataloğu'na göre "VIIb. No. l "  sayısını 
taşıyan eser, yaylı çalgılar, iki obua ve 
iki korno eşliğindeki viyolonsel için 
bestelenmişti. Haydn, çağdaşlarının 
aksine solist için parlak pasajlar, 
melodik yaratıcı l ık, virtüoz teknik, 
tutti ve solo kentrastlar koymak 
yerine, temaları dağıtmadan 
mükemmel bir bütünlük elde ettiği 
üslubundan pek ayrılmadığı için "eski 
kafalı" olmakla suçlanmıştır. Da Majör 
Kançerta'da da bu hava sezilir. Hatta 
solo viyolonsel, kendi solo parti leri 
yanında, bütün çalgıların beraberce 
çaldıkları tutti bölümde bi le bas 
parti lerini çalar. l ik kez 1 9  Mayıs 
1 962'de Prag Bahar Festivali'nde Prag 
Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde 
Mi loş Sadlo'nun çaldığı eserin 1 .  
Bölümü 1 36 mezür uzunluğundaki 
Moderato, serbest şekilde uygulanan 
sonat formundadır. Girişteki 2 1  
mezürlük tutti'de bölümün tüm 
malzemesi sergilenir. Solo çalgı aldığı 
temayı teknik etütler tarzında 
geliştirir. Ana tema hiçbir zaman aynı 
şekilde tekrarlanmaz; değişti rilerek 
sunulur. Ağırca tempolu 2. Bölüm, 
1 1 6  mezür uzunluğundaki, 2/4'1ük Fa 
majör Andante, konçertonun en 

değerli bölümü kabul edi l ir ve 
Haydn'ın Galant sti l ine güzel bir 
örnek oluşturur. Şarkı gibi bir ezgi, 
zarif melodik cümleler halinde 
viyolonselin güzel tınısıyla duyurulur. 
Oldukça çabuk tempodaki 3 .  Bölüm, 
4/4'1ük ölçüde, Do Majör tonda ve 
2S3 mezür uzunluğundaki Allegro 
molto, ayrı bir karakterdedir. Bu 
bölümde i lk bölümün özü halinde, 
durmak bi lmeksizin -bir kadansla bile 
kesilmeden- ilerleyen tema orkestra 
tarafından sunulur. Solo viyolonsel bu 
kez daha bağımsızdır. Solo partisi 
duyurulurken öbür partilerin rolü 
eşlik etmekten ibaret kalır. Orta 
kısımdaki ton değişimleri 
(modülasyonlar) daha zengin 
planlanmıştır. Parlak süslemeler tüm 
bölüm boyunca sürer fakat sonradan 
duyulan orkestral nakaratı da 
gölgeler. (Süre 2S') 

Mozart: Senfoni No.39 

Bu eser Mozart' ın altı hafta içinde 
bestelediği son üç senfonisi arasında 
en neşelisi ve klarnetlere yer verdiği 
tek senfonisidir. 1 788 yı l ının Haziran
Ağustos ayları arasında yazı lan, her 
b iri de ayrı bir güzel l ik içeren bu üçlü 
doruktaki (Na.39 Mi bemol Majör, 
Na.40 Sal Minör, No. 4 1  Do Majör 
1üpiter) senfoni lerin tonalitelerinin de 
ayrı bir anlam içerdiği öne sürülür ve 
bu nedenle de birbiri ardına 
dinleni lmesi önerilir: Müzik yazarı 
Alfred Einstein, 26 Haziran 1 788 
tarihini taşıyan i lk senfoninin Mi  
bemol Majör tonunun Masonik 
anlamda olduğunu belirtir; ikincisinin 
Sol minör tonu Mozart' ın en 
duygusal, patetik, içe işleyici 
eserlerinde yer alır; üçüneünün 
parlak Do Majör'ü ise ışığı, aydınlığa 
kavuşmayı çağrıştırır. Ne yazık ki, her 
biri biçiminierindeki olgunluk ve 
temaların çok ustaca işlenişi 
yönünden seçkinleşen bu senfonilerin 
hiçbiri Mozart yaşarken 
seslendirilmemiştir. Üstel ik 
Viyana'nın ucuz kenar mahal lelerinin 
birine taşınmış olan Mozart' ın belki 
de yaşamının en sıkıntıl ı günlerini 
geçirmesine, geçinmek için sürekli 
borç aramasına karşın. Kendisi için 
bir Piyanalu Üçlü (KV S42) bestelediği 
Mason arkadaşı Puchberg'ten -hiç bir 



zaman ödemeyecegi- paralar alması 
da Mozart' ın durumunu düzeltmeye 
yeterli olamayacaktı. 
Akademie adı verilen abonman 
konserleri düşünülerek yazıldıgı 
sanılan KV 543 numaralı senfoni de, 
1 778'den beri ilk kez parlak sesli 
obua yerine yumuşak sesli klarnetlere 
yer verilmiş, yaylı çalgılar ve timpani 
yanında flüt, iki fagot, iki korno ve iki 
trompet kullanılmıştır. Dört bölümlü 
senfoninin 1 .  Bölümü 4/4'1ük ölçüde, 
Mi  bemol majör tonda, agır (Adagio) 
tempoda bir girişle başlar. (Einstein 
bu agır girişi, Mason unsurlar içeren 
gizli anlamlar taşıyan Sihirli Flüt operası 
uvertürü ile karşı laştırır: Operadaki 
uvertür gibi burada da, Mason 
adayının girişte kapıya vuruşu dört 
akorla simgelenir ve aday ışık 
belirinceye kadar, uyumsuz seslerle, 
senkoplada ve kromatik pasaj larla 
yansıtılan karanlıkta huzursuz, kaygı l ı  
bekler; geçilen Allegro bölme ise 
umudu müjdeler. Ayrıca basların 
1 6' 1 ık vurgulamaları, geçişlerdeki 
senkoplu yaylı çalgı cümleleri, 
kemanların noktalı sekizlikli ritmi 
Mozart'ın Mason Cenaze Müziği'ne, 
KV 477, benzer.) Bu törensel ve 
görkemli girişte fanfar tarzı güçlü 
vurgulamalı ritm 1 8. yüzyıl Fransız 
uvertürlerini de anımsatır. 
Üflemelerdeki bu ritm, yayl ıların 
kromatik inici gamlarıyla karşılanır. 
Gizemle kaybolan bu girişi izleyen 
3/4'1ük ölçüde ve çabuk (AIIegro) 
tempodaki bölmede oldugu kadar iki 
temayı ayıran pasajda da bu 
vurgulamalar sezinlenir. Bölme, 
alışılmış sonat formunda olmasına 
karşın, bu iki zarif temanın degişerek 
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sergilenmesiyle ve Beethoven'de 
uygulanacak olan güçlü ayrımlı 
tutti'lerle ilgi çeker. Burada da 
Mozart belki de, daha önceki dostları 
klarnetçi Johan n ve Anton Stadler 
kardeşlerin teknigini düşünerek güçlü 
bir anlatım öngörmüş, özell ikle buruk 
güzelligiyle de seçkinleşen ana tema 
ezgiselligi, insan sesine benzemesiyle 
etki yaratmıştır. Başta sunulan, i lki 
kornolarla hissettirilen ancak ikisi de 
kemanlarla duyurulan, klarnede 
paylaşılan bu iki belirgin tema hafif 
benzetimlerle daha serimde 
(exposition) sanki bir geliştirimmiş 
(development) gibi heyecanla yükselir; 
ancak tonik'ten dominant'a gelince 
sakinleşir. Geliştirirnde ise lirik 
yogunlugu arttıran ikinci temanın 
motifleri belirirse de yine güçlü ana 
tema tarafından uzaklaştırılır. Gizemli 
bir susuştan (general pause) sonra 
yine hafif başlangıca yer açılır; parıltılı 
tutti akorlarla, coda'sız sona ulaşılır. 
Iki bölmeli basit bir lied formundaki 2. 
Bölüm 2/4'1ük ölçüde, La bemol 
majör tonda, agırca ama hareketli 
(Andante con moto) tempodadır ve 
bu bölümde Mozart, trompet ve 
timpaniye yer vermemiş, üç tema 
grubunu ender karşılaşılan zenginlikte 
işleyerek en soylu sayfalarından birini 
yaratmıştır. Ana tema, tümüyle yaylı 
çalgılar ile hafifçe ve sürekli 
noktalamalada sunulur ve bütünlük iki 
kutup arasında dolaşılarak 
oluşturulur. Ana tema da parça parça 
sergileni r ve tekrarlanır. Ikinci tema 
güçlü minör tonda belirir. Ardından 
i lk giriş temasının birçok kez tekrar 
duyuruldugu fırtına gibi bir kesit izler. 
Bölümün ana yapısını oluşturan bu iki 
kısımda, minöre dönüşler sayesinde 
çekicil ik ve Mozart'a özgü duygusal 
karşıtlık  da ortaya çıkar. Küçük 
üçüncü tema ise fagot i le klarnet 
arasında çocuksu bir d iyalogtur. Bir 
eleştirmen bölümü şöyle tanımlar: 
"lik bir buçuk mezürdeki önemsiz 
tema ustaca ve begeni kazanacak 
tarzda işlenmiştir." 
Senfoninin en ünlü ve sevimli bölümü 
de, yine ana tonalite Mi bemol 
majörde, 3/4'1ük ölçüde ve çabukça 
(AIIegretto) tempodaki 
Menuetto'dur. Hem canlı, hem zarif 
yapıdaki 3. Bölüm Haydn'ın güçlü 
menuefierini de anımsatırsa da büyük 

orkestranın parlaklıgıyla ayrı bir 
anlatım kazanır. (Einstein'a göre baglı 
çift notalarla Mason kardeşlik bagları 
simgelemektedir.) Trio bölmesi ise, 
i lki -flütte yankılanan- temayı sunan, 
ikincisi arpej lerle eşlik eden iki 
klarnetin seçkinleştigi gerçek bir 
Uindler tarzındadır ve Alplerin bu 
halk çalgısıyla daha da çekici ve dogal 
olur. Solo klarnete türünün en güzel 
örneklerinden birini sergi leme olanagı 
saglanırken arada yaylı çalgılar 
duygulu anlar yaşatır. 
Rondo gibi başlayan, sonra da 
coşkusuyla şaşırtan 4. Bölüm, 2/4'1ük 
ölçüde, Mi bemol majör tonda, çabuk 
(AIIegro) tempoda şakacı ve canlı bir 
finaldir. Problemsiz, karmaşık 
olmayan yapıda yazı lmasına karşın 
yine de besteci l ik ustalıgı sergi lenir. 
Son mezüre kadar süren sürekli 
devinim (perpetuum mobile) altında 
gizlenen fagotun staccato olarak 
dikbaşlı ama tatlı tarzda, sanki 
kemanların aşırı neşesini dizginlemeye 
çalışırmış gibi yürüttügü partiyle de 
ilginçleşir. Her iki teması da birbiriyle 
yarışan finalde sanki tek temayla 
işlenirmiş gibi Beethoven'e yol 
gösterilir. Bu sade ve gösterişsiz tema 
geliştirirnde (development) ciddileşir, 
sonra da tüm sesleri fragman gibi 
dolaşarak, üstün bir şaka anlayışıyla 
-önceki yıl sonunda atandıgı, 
lmparator ll. Joseph'in sarayındaki, 
"Saray müzikçisi ve bestecisi" sıfatıyla 
zorunlu yazdıgı- kontrdans ezgi lerine 
de dönüşerek eseri sona erdirir. Bu 
senfoniye, Mason müziginin kardeşlik 
duygularını yansıttıgı öne sürülerek 
Masonik Senfoni adı da verilir. 
(Süre 28') 
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ORKESTRALAR - ODA MÜZiGi - RESiTALLER ORCHESTRAS - C HAMBER MUSI C - RECITALS 

SHLOMO M I NTZ, keman violin 
ADRIAN N E  KRAUSZ, piyano piano 

METROAG Holding 
Katkilart ifirı METRO AG HOLDiNG'e tejekkiir ederiz. 

We would /ike to thank METRO AG HOLDING foı· sfJomoring this performance. 

Franz Schubert ( 1 797 - 1 828) 
Düo, La Majör Op. Post. l 62 Duo in A Major, Op.posc. 1 62 (0574) 

• Allegro moderato • Scherzo (Presto) - Trio • Andantirıo • Allegro vivace 

An ton in Ovarak ( 1 84 1 - 1 904) 
Keman ve Piyano için Romans, Fa Minör Op. l l 
Romance in F Minor, üp. I I for Viol in and Piano 

Ara ln rermission 

Edward Elgar ( 185 7- 1 9  34) 
Keman Sonatı, Mi Minör Op.82 Violin Sonara in  E Minor, Op.82 

• Allegro • Romance. Anclante • Allegro non troppo 

Maurice Ravel ( 1 875- 1 93 7) 
"Çigan" Konser Rapsodisi "Tzigane" Concerr Rhapsody 

SHLOMO M INTZ 

• Eleştirmenler, müzisyenler ve 
dinleyicilerin, günümüzün en önemli 
kemancılarından biri olarak 
değerlendird iği Shlomo Mintz, 
kusursuz müzisyenliği, stilistik 
zenginl iği ve teknik üstünlüğüyle 
d ikkat çekmektedir. Düzenli olarak 
en iyi orkestra ve şeflerle 
konserlerde yer alan sanatçı, resital 
ve oda müziği konserleri vermekte, 
viyola çalmakta ve dünyanın birçok 
ülkesinde orkestralar yönetmektedir. 
1 957'de Moskova'da doğan Shlomo 
Minu, iki yaşında lsrail'e göç etti. l l  
yaşında i lk konçertosunu lsrail 
Filarmoni'yle seslendirdi. 1 6  yaşında 
Carnegie Hall'daki ilk konserini verdi. 
lsrail'de l lona Feher ile başladığı 
çalışmalarını Dorothy Delay ve lsaac 
Stern ile sürdürürken Minu'in en 
büyük destekçisi New York'daki 
Amerikan lsrail Kültür Vakfı oldu. 
1 989'da lsrail Oda Orkestrası'nın 
Sanat Danışmanı olan Minu, 1 993'e 
kadar orkestrayla Vivaldi'nin bütün 
Keman Konçerto/arı'nı kaydetti. Mart 
1 994'de Maastricht Senfoni 
Orkestrası'nın Sanat Danışmanı ve 
Birinci Konuk Şefi oldu. Bu 
orkestrayla Niccolo Paganini'ye ait 
olan kemanla i lk kez Hollanda'da 
çaldı ve bu toplulukla başarılı 
çalışmalarını 1 998'e kadar sürdü. 

-----------------------------1 1 999/2000 sezonunda Tascana 
Orkestrası'yla Hollanda ve 
Almanya' da; Brabant Orkestrası ve 
Euskadi Orkestrası'yla lspanya'da, 
Kioi Orkestrası'nı Oaponya) Hollanda 
ve Avusturya'da çıktığı turnelerde 
yönetti ve çaldı. Sanatçı, Avrupa ve 
Kuzey Amerika'da resitaller ve 
piyanist ltamar Golan ve viyolonselci 
Matt Haimoviu'le üçlü olarak 
konserler vermektedir. 200 1 'de St. 
Louis Orkestrası'yla ABD'de bir 
turneye çıkan Minu, ayrıca Portekiz, 
ltalya ve Belçika'da konserler yönetti 
ve solist olarak çaldı. Minu !talya, 
Hollanda ve Doğu Avrupa'da 
resitaller de verdi. Shlomo Minu 
Ekim 200 1 Uluslararası Henryk 



Wieniawski Keman Yarışması'nın Jüri 
Başkanligını ve Mayıs 200 l 'de ise 
Brüksel'deki Kraliçe Elisabeth Keman 
Yarışması'nın jüri üyeligini yaptı. 
Shlomo Mintz, Kibbutz 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. Premio 
Accademia Musicale Chigiana (Siena), 
Diapason d'Or, Edison ve Grand Prix 
du Disque gibi birçok prestijli ödüller 
alan Mintz, Guernerius del Gesu 
yapımı keman ve Cario-Giuseppe 
Testore ( 1 696) yapımı bir viyola 
çalmaktadır. 

• Crirics, colleagues and audiences 
regard Shlomo Minrz as one of rhe 
foremosr violinisrs of our rime, esreemed 
for his impeccable musicianship, srylisric 
versariliry and commanding rechnique 
alike. He regularly appears wirh rhe mosr 
celebrared orchesrras and conducrors on 
rhe inrernarional scene and is heard in  
reciral and chamber music concerrs as 
well as playing rhe viola and conducring 
all around rhe world. 
Shlomo Minrz was born in Moscow in 
1957  and immigrared wirh his family 
two years larer ro Israel. Ar rhe age of 
eleven he made his concerro debur wirh 
rhe Israel Philharmonic, and ar sixreen 
his Carnegie Hall debur. He began his 
srudies wirh Ilona Feher in  Israel and 
conrinued with Dororhy Delay and Isaac 
Stern under rhe auspices of rhe American 
Israel Culrural Foundation in New York. 
Shlomo Minrz became the arrisric 
advisor ro rhe Israel Chamber Orchesrra 
in 1 989 and he has recorded all of 
Vivaldi 's  violin concertos wirh rhe 
Orchesrra. In March 1 994, he was named 
arrisric advisor and principal guesr 
conducror of rhe Maasrrichr Symphony 
Orchesrra. Wirh rhis orchesrra he has 
played on rhe original violin of Niccolo 
Faganini for rhe fırsr rime in Holland. 
He successfully conrinued this 
relarionship unril April 1 998. 
His 1 999/2000 season included 
conducring and playing tours wirh 
Orchesrra Della Toscana in  Holland 
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and Germany,wirh rhe Brabanr 
Orchesrra and rhe Orchesrra de Euskadi 
in Spain, and wirh rhe Kioi Orchesrra 
from ]apan in Holland and Ausrria. He 
gives recirals in borh in Europe and 
Norrh America and plays rrio concerrs 
with pianisr Iramar Golan and eel list 
Mart Haimovirz. In 200 1 Mr. Minrz 
made a tour as soloisr with rhe St. Louis 
Orchesrra in  the USA, and had several 
conduct/play engagements in Porrugal, 
Iraly and Belgium. Reciral 
engagemenrs broughr him ro Iraly, 
Holland and Eastern Europe. Mr. 
Minrz was rhe presidenr of the jury of 
rhe International Henryk Wieniawski 
Violin Comperirion in October 200 1 .  
I n  May 200 l ,  he was a member of the 
Queen Elisaberh Violin Competirion i n  
Brussels. 
Shlomo Minrz is  Parron of Kesher 
E i lon International Violin 
Masrercourse, a high quality summer 
course given for young and ralenred 
violinists from all around rhe world, i n  
Kibbutz Ei lon ( lsrael). H e  gives 
masterdasses in Manhartan School of 
Music, the Cleveland lnsrirure, rhe 
Conservatoire de Paris and many orher 
places worldwide. Shlomo Minrz won 
rhe Sienna's presrigious Premio 
Accademia Musicale Chigiana and rhe 
Diapason d'Or, awarded for 
outstanding musical achievemenr. He 
has received an Edison and rhe Grand 
Prix du Disque prizes for his 
recordings. Shlomo Mintz plays a 
Guarneri us del Gesu violin and a Cario
Giuseppe Tesrore viola ( 1 696). 

ADRIENNE K RAUSZ 

• Chopin ve Şostakoviç'in bütün 
prelüdlerini seslendirdigi 1 996 tarihli 
albümüyle büyük begeni toplayan 
Adrienne Krausz, başarıyla 
sürdürdügü kariyerindeki her yeni 
konseri ve kaydettigi her yeni albümle 
müzik dünyasını büyülerneye devam 
ediyor. 1 967'de Macaristan'da dogan 
sanatçı, dokuz yaşında piyano 
egitimine başladı. Budapeşte'de 
György Nador ve Györdy Kuıtig'la 
çalıştıgı Franz Liszt Akademisi'nden 
1 990'da mezun oldu. Egitimine daha 
sonra Yvonne Lefebure ve Livia 
Rev'le devam etti. 
George Solti, Krausz'un başarılı 

oldugu bir yarışmanın ardından, 
Tenhalle Orkestrası'yla birlikte 
Bartok'un Konçerto No.J'ünün 
seslendirilecegi bir Avrupa turnesi 
için sanatçıyla anlaştı. Classic FM 
dergisine verdigi son röportaj ında 
George Solti sanatçı için "Çok ilgi 
duydugum, kariyerinde 
gerçekleştirecegi diger prömiyerler 
için yardım etmeyi umdugum 
yetenekli bir genç piyanist" yorumunu 
yapıyordu. Adrienne Krausz, daha 
sonra katıldıgı Brüksel'deki Chimay 
Yarışması'nda jürinin oybirligiyle 
Birinci l ik Ödülü'nü aldı. Krausz, Ekim 
1 997 ve Şubat 1 998'de Roma ve 
Londra'da George Solti onuruna 
düzenlenen konseriere davet edilen 
tek piyanistti. Adrienne Kausz düzenli 
olarak Avrupa ve ABD' de, özell ikle 
Berlin'de Schauspielhaus'da, New 
York'ta Carnegie Hall ve Lincoln 
Center'da ve Paris'te Salle 
Graveau'da konserler veriyor. 
Barbican Centre'da Philharmonia 
Orkestrası'yla Grieg'in Piyano 
Konçertosu'nu, Londra Filarmoni 
Orkestrası'yla birlikte ise 
Rahmaninofun 2. Konçerto'sunu 
yorumladı. 
Yuri Bashmet'in yönetiminde 
Mermoz Müzik Festivali'nde birçok 
konser veren sanatçı, Shlomo 
Mintz'le Almanya, !talya ve Fransa'yı 
kapsayan geniş turnelere çıkmaktadır. 
Fransa ve başka Avrupa ülkelerindeki, 
Lille, Montpellier, Menton ve Monte
Cario Printemps festivallerinde konuk 
sanatçı olarak konserler vermektedir. 
Kendi ülkesi Macaristan'da sürekli 
olarak konserler veren sanatçı, 
Macaristan Radyo ve Televizyonu için 
birçok kayıt da yaptı. Monte Carlo 
Piyano Ustaları Yarışması'nda 1 992 ve 



1 993 yıllarında fınale kalan sanatçı, 
Juventus ve Sydney Uluslararası 
Piyano yarışmalarında ( 1 998), 
Cincinnati Uluslararası Piyano 
Yarışması'nda ( 1 989), Frankfurt 
Avrupa Yarışması'nda ( 1 987), 
Senigal l ia Yarışması'nda ( 1 98S) ve 
Macaristan Ulusal Yarışması'nda 
( 1 984) birincil ik ödülleri kazandı. 

• Acclaimed by the critics in 1 996 for 
her remarkable interpretation of the 
complete preludes by Chopin and 
Shostakovich brought together on CD, 
Adrienne Krausz continues to impress 
the music world with each subsequent 
concert and is well her way to a 
successful musical career. Born in 
Hungary in 1 967 , Adrienne began to 
play the piano at the age of n ine. She 
graduated in 1 990 at the Franz Liszt 
Academy in Budapest where she 
studied with György Nador and 
György Kurnig. She studied at 
European conservatoires with Yvonne 
Lefebure and Livia Rev, among others. 
Following an audi tion, Sir George 
So! t i ,  immediately engaged Krausz for 
a European tour with the Tonhal le 
Orchestra of Zürich to interpret 
Barrok's Concerto No.3 .  In the last 
interview he gave ro the English 
magazine Classic FM, So!ti specifically 
mentioned her as a young pianist for 
whom he was "exrremely enthusiastic, 
and I very much hope to help her in her 
career debuts". Consequently, Sir 
George Solti introduced Miss Krausz to 
the Chimay Competition in Brussels 
where she won first prize by unanimous 
decision of the j ury. She was the only 
pianist to be invited to perform in the 
tribures given to Sir George Sol ri 
presented in Rome and London in 
Ocrober 1 997 and February 1 998. 
Adrienne Krausz performs throughout 
Europe and the United States, notably 
at the Schauspielhaus Theater in Berl in, 
New York's Carnegie Hall and Lincoln 
Center, and the Salle Graveau in Paris. 
She played the Grieg Corıcerto last year 
December in Barbican Center wit!ı the 
Philharmonia Orchestra and the 
Rachmaninov Corıcerto No.2 with the 
London Philharmonic Ürehescra (April 
1 998). 
She has performed with Yuri Bashmet 
in the Mermoz Music Festival on the 
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sea and frequent!y plays wirh Shlomo 
Mintz in reci tal tours in Germany, 
l ta!y and France. Krausz is  an invited 
guest to music fesrivals throughout 
France and other countries, such as 
those of Li lle, Montpellier, Menton 
and the Printemps of Monte Carlo. 
Loyal to her native country she is  ofren 
invi ted to Hungary to give recirals and 
has m ade several concerr record i n gs 
with the Hungarian Radio and 
Television nerworks. A finalist at the 
Piano Masters of Monte Cari o in  borh 
I 992 and 1 993,  she has been First 
Prize recipient at numerous 
competir ions: the J uventus and the 
Sydney International Piano 
Competit ions ( 1 998), the Cineinnari 
International Piano Competirion 
( 1 989), the European Competi r ion in 
Frankfurt ( 1 987), The Senigallia 
Competi r ion ( 1 985)  and the 
Hungarian National Competition i n  
Tarhos ( 1 984). 

Schubert: Düo 

Bir  müzik eleştirmeni "Eğer Schubert 
bu eseri bestelemeseydi, onun 
müzikal portresi tamamlanamazdı" 
demiş. 1 8 1 7  Ağustosu'nda 
bestelenen ve 1 85 1 'de Diabelli 
Yayınevi tarafından Duo pour piano et 
violon (Keman ve Piyano için Düo) 
başlığıyla basılan ve sonat formunda 
işlenmiş olan bu eser, gerçekten de 
1 8 1 6'da bestelenen ve Sonatin adını 
taşıyan diğer üç keman-piyano 
eserinden daha ağı rlıklı ve tam 
anlamıyla bir sonat havasındadır. 
Schubert bu eseriyle Mozart ve 

Beethoven gibi örnek aldığı 
besteci lerin etkisinden kurtularak 
olağanüstü buluşlarla, her iki çalgın ın 
parti lerinin zevkli ve çekici bir 
uyumda olmasını sağlamıştır. 
Dört bölümlü Düo'nun 4/4' 1ük 
ölçüde, La majör tonda, ı l ıml ı  
çabukluktaki (AI Iegro moderato) 
tempodaki 1 .  Bölümünde, keman 
melankolik ana temayı hemen 
duyurur ve piyano i le zarif, l ied tarzı 
bir diyalog başlar. Bu bölümde 
keman, temayı canlı kadanslarla 
konçertant şekilde geliştirir. Piyano 
biraz gizemli  havada ve aynı 
aksandaki eşlikle kemanı yeni 
arayışlara özendirir. Bölüm, çok zarif 
bir tavırla biter. 3/4' 1ük ölçüde, Mi  
Majör tonda ve çok hızlı (Presto) 
tempodaki 2. Bölüm, Scherzo'nun 
parlak ve neşel i  havasıyla, Do majör 
tondaki Trio'yu da içerdikten sonra 
sürprizl i şekilde (pianissimo) sona 
erer. 3/8' 1 ik ölçüde, Do majör tonda 
ve ağırca (Andantino) tempodaki 
3.  Bölüm ise özel l ikle Schubert'in 
melodilerinin bütün çekiciliğini taşır. 
Rondo formundaki bölüm, yine 
çekingen ve ağıtsal bir l ied 
havasındadır. 3/4' 1ük ölçüde, La 
majör tonda ve canlı çabukluktaki 
(AI Iegro vivace) tempoya sahip olan 
4. Bölümde, canlı ve keskin ritiml i  i lk 
temayı keman ve piyano beraberce 
sergiler. Sonra piyano Schubert'e 
özgü yapısıyla önce keman eşliğinde, 
sonra birlikte bir diyalogla bölümü 
geliştirir. Her iki çalgıya da virtüoz 
görevler yükleyen bölüm, yirmi 
yaşındaki bestecinin dehasını 
yansıtan diğer yan temaları da 
sergi ledikten sonra canlı fınale ulaşır. 
(Süre 1 8') 

Dvorak: Romans 

Anna Çermak ile evlenebilmek için 
gerekli mali desteği sağlamaya çalışan 
Dvorak katedralde org çalıyar ve 
beste yapıyordu. 1 873'de, 
kahramanlık havası yansıtan Hymnus 
(Ilahi) adlı kantatı çok beğenil ince, bir 
anda ün kazandı. Bu arada duygusall ık 
yönünü de bırakmayan Dvorak, eski 
bir eserinden yararlanarak aynı yıl 
keman ve piyano için Op. / 1 
Romans' ın ı  yazdı. 1 7  Kasım 1 873 günü 
evlenen çiftin o mutlu günlerini 



anımsatan bu küçük eser, besteci 
tarafından 1 877' de orkestraya 
uygulandı ve Simrock Yayınevi 
tarafından 1 879'da basıldı. Keman ve 
piyano için yayınladıgı ilk eserlerinden 
biri olan bu Romans'ı Dvorak aslında, 
1 870'1erde yazdıgı, yayınlanmamış ve 
hiç çal ınmamış olan Op.9 Yay/1 Çalg1/ar 
Dörtlüsü'nün, Andante con moto 
tempodaki agır bölümünü keman ve 
piyanoya uygulayarak müziksevedere 
kazandırmıştır. (Süre 1 1 ') 
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yazmış, 1 887'de Op. 9 Sonat'ı ortadan 
kaldırmış; 1 888'de "Gedge" ismi 
üzerine A//egretto'dan sonra en ünlü 
parçası olan, gelecekteki eşine ithaf 
ettigi Sa/ut d'Amour'u (Uebesgruss/Aşk 
Se/am1) bestelemiştir. Eser piyano için 
yazılmasına karşın, keman 
repertuvarının demirbaşı olmuştur. 
Bu başarı üzerine keman ve piyano 
için 1 889'da --evlendigi yıi
Uebesahnung'u (Aşk Sezgisi) ve Op. / 3  
No. / Mot d'Amour'u (Aşk Sözcüğü) ve 
No.2 Bizarrerie'yi (Garip/ik) bestelemiş, 
ama 1 890'daki Keman Konçertosu'nu 

Elgar: Keman Sonatı 
----------------1 yırtıp atmıştır. 1 89 1 'deki Capricieuse'ü 
Ingiliz besteci Elgar gençliginde ögrencisine ithaf etmiş, 1 892'de 
özell ikle keman ve piyano için eserler, Op.22 solo keman için birinci 
pek çok parça ve sonat denemesi pozisyonda çok melodik Exercises'i 
yapmış, ancak yazdıklarının çogunu (Egzersiz/er) yayın lamıştır. Aynı yıl 
yok etmiştir. Elgar 1 877'de, yirmi yine solo keman için Op.24 
yaşındayken Mozart, Raff, Berlioz, karakteristik Etüt/er'i yazmış, 1 897'de 
Vieuxtemps, Ries gibi bestecilerin keman ve orkestra için Op. / 5  
tanınmış parçalarını keman etüdüne Chanson de la Nuit (Gecenin Şark1s1) 
uygulamış, sonradan 1 920'de Jasha gibi bazı eserler bestelemiştir. 
Heifetz'e ithaf ettigi 3. Parmak 1 903'de biraz da dinsel alanlara 
Etüdü'nü de yazmıştır. 1 878'de, yönelmiş, Offertoire'ı keman ve piyano 
Worchester Festival Orkestrası'nda için yayınlamıştır. 1 907'de Capri'de 
ikinci kemanlarda çaldıgı yılda, daha berber dükkanında beklerken müzik 
önceden başladıgı Keman-Piyano için çalanları görünce keman, mandolin ve 
Fantasia'yı tamamlamamıştır. Op. l gitar için Andantino'ya başlamış, ama 
olarak numaraladıgı Romance ise bitirmemiştir. 1 9 1  O'da Op.6 1 Si Minör 
1 885'te ilk kez çal ınmıştır. 1 879'da iki Keman Konçertosu'nu bitirdikten 
Polonez yazan Elgar, Worchester sonra, uzun süre orkestra müzigiyle 
Festival Orkestrası 'nda birinci i lgilenmiş, sonunda 1 Ekim 1 9 1 8'de 
kemanlarda çalarken 1 88 1  'de Op.82 Keman-Piyano Sonati'n ı 
başladıgı Irianda havaları üzerine tamamlamış, Marie Joshua'ya ithaf 
Fantasia'yı bitirmemiştir. 1 883'te ettigi eser, halk önünde ilk kez 2 1  
Op.4 içindeki üç parçayı Mart 1 9 1 9'da londra'daki Aeolian 
tamamlamıştır. 1 884'de Dvorak Hall'da kemancı William Henry Reed 
yönetiminde orkestrada çalmış, ve piyanist Landon Ronald tarafından 
bunun yanı sıra, amatör orkestralarda çalınmıştır. Daha önce 1 5  Ekim 
şeflik de yapmıştır. 1 885'de Gavotte'u 1 9 1 8'de Severn House'da Reed ve 

Elgar, sonra da 1 3  Mart 1 9 1 9'da Reed 
ve Anthony Bernard tarafından 
seslendirilmiş olan Sonat'a Elgar, 
ameliyat olduktan sonra başlamıştı. 
Eşi Alice onun şimdiye kadarki lerden 
daha farklı ve güzel bir ses buldugunu 
anlamış ve bu durumu günlügünde 
belirtmiştir. Sonat bitince, Elgar 
sonatı aile dostları Marie Joshua'ya 
ithaf etti, ancak Marie, ismi notaya 
yazıldıktan dört gün sonra vefat etti. 
Bunun üzerine Elgar finalde coda'dan 
önceki agır bölmede onu tekrar andı. 
Elgar 1 1 Eylül 1 9 1 8'de bir dostuna, o 
yaz bacagı kırılan Alice Stuart'a, 
yazdıgı taslakları da içeren mektupta 

bu sonatı şöyle tanımlar: (Mi minör 
tonda ve 2/2'1 ik ölçüdeki çabuk, 
Allegro, tempodaki) " 1 .  Bölüm cesur 
ve dinç yapıdadır; sonra fantastik ve 
dikkat çekici bölüm - ki ortada çok 
duygulu bir bölme içerir: Şimdiye 
kadar yazdıgım herşeyden daha 
duygulu tarzda oldugunu söyledikleri 
keman melodisi; bunu da tam kazayı 
bi ldiren telgrafınız geldigi o üzüntülü 
anda yazdım ve kurşun kalemli ilk 
taslaklarımı da size gönderiyorum." 
4/4'1ük ölçüde, Mi majör tonda, pek o 
kadar çabuk olmayan (AIIegro non 
troppo) tempodaki 3. Bölümden ise 
şöyle bahsetmiştir. " 3. Bölüm, 2. 
Senfoni'n in fınali gibi çok geniş ve 
yatıştırıcıdır. Diger şeyler ise eski 
zamanlardan taslaklar şeklinde 
hazırdı .  Bu 'diger şeyler' de, agaç 
kesmeler ve şenlik ateşleri arasında 
geliştirilen, bir zamanların dörtlü ve 
beşli leriydi. Alice'in günlügü özellikle 
bu beşli konusunda degerli: Mucizevi 
kehanet, Flexham Park'taki izienim ve 
baykuşun (Eigar'ın deyimiyle 'hiçbir 
şey') meşum agaçlardaki belirgin anısı 
gibi aynı atmosferde başladı ." 
Elgar 1 .  Dünya Savaşı'nın sonlarına 
dogru Sussex'te, Fittleworth 
yakınlarındaki Brinkwells adını verdigi 
bir yazlıga yerleşmiş, londra'nın 
gürültüsünden ve savaşın 
kargaşasından uzaklaşmak istemişti. 
1 9 1 6  ve 1 9 1 7  yılları arasında çok az 
şey yazmıştır. 7 Nisan 1 920'de ölen 
eşi, tuttugu günlükte onun agaç ve 
orman sevgisini anlatmış, orada 
bestelediklerinde bir "agaç büyüsü" 
oldugunu belirtmişti. Elgar ormandaki 
uzun yürüyüşlerinde bir takım 
kurumuş agaçlar keşfetmiş, bunlar 
hakkında anlatılan yöresel efsanelerle 
de ilgilenmişti. Bunlardan birine göre 
de kuru agaçlar şeytan tarafından bu 
hale sokulmuş keşişlerdi. Elgar 
bunlarla neşeleniyor, konuklarını 
oraya götürüp gösteriyordu. Kemancı 
W.H. Reed'e de öyküyü anlatmış, 
sonatın agır bölümlerinde etkisi 
sezilen ürkütücü manzarayı Reed, 
"akşam vakti, dallar kurumuş kollar 
gibi alaycı işaretler yapan korkunç 
fıgürlere benziyordu" diye 
tanımlamıştı. 1 .  Bölümü Brahms'ı 
anımsatan Sanat' ın agırca (Andante) 
tempodaki ve 3/4'1ük ölçüdeki orta 
bölümü olan Romance'da Elgar, 



gerçekten de eskilere yönelmiş, i lk 
salon tarzı ve lspanyol stili parçalarını 
ezip büzerek bir fantezi şekline 
dönüştürmüştür. (Süre 27') 

Ravel: Çigan 

En usta kemancıların bile çekinerek 
yanaştıkları, bittikten sonra da derin 
bir nefes aldıkları Çigan, 
eleştirmenlerin gözünde "sadistçe 
hazırlanmış tuzaklar"la doludur ve 
"büyüleyici parlakl ıkta kadanslar, ipek 
yumuşakligında ikili ve üçlü triller, 
kesin armonik sesler, pizzicatolar, tiz 
seslerin havai fişek gibi patlayışı ve 
bütün bunların ustaca uyumu içinde 
solist dogaçtan çalar gibidir." 
Eser 1 924 yı l ında, aslında lavta 
(luthea� eşliginde keman için 
bestelenmiş, sonra Ravel tarafından 
önce piyano, sonra da orkestra eşligi 
yazı lmıştır. lik yorumu, Joachim'in 
yegeni kadın kemancı Jelly d'Aranyi 
eseri üç gün içinde çalışarak 
gerçekleştirmiştir. D'Aranyi, başarı l ı  
konserden sonra kendisine bir ithaf 
yazısı için notayı Ravel'e vermiş, 
ancak "J. D'Aranyi'ye - M. Ravel'den" 
başlıgıyla karşı laşınca, şaşkınlıkla 
"Hepsi bu mu?" diye sormuştur. 
D'Aranyi'nin sorusuna besteci 
soğukkanlı l ıkla, "Evet, hepsi bu! Ama 
bu gelecek kuşaklara!" cevabını 
vermiştir. 
La Va/se'de valsin yüceltilmesi gibi, 
Çigan'da da Çigan-Macar halk 
ezgilerinden esinlenilen l irizm, ateşli 
fantezi ve neşeli pırıltılarla çigan 
müzigi ölümsüzleştirilir. Çigan 
müziginin ustaca degerlendirildigi ve 
Bartok'un Rapsodi'si gibi iki bölümlü 
olan eser, gerçek bir rapsodi 
havasındadır. Buna ragmen, herhangi 
bir geçiş olmadan, arka arkaya 
birbirini izleyen bir çeşitlerneler 
demetine de benzer. 
lik bölüm Lento'da uzun bir solo 
kadans, kemancıya çalgısının tüm 
olanaklarını gösterme fırsatın ı  verir. 
Bu agır bölüm aynı zamanda, çardaş 
dansının geleneksel agır başlangıcı 
/assu'yu anımsatır. Kemanın bu 
resitatifinin agır ve törensel teması, Si 
bemol minör tonda, daha etki li, çigan 
renkli ikinci bir temaya yol açar. 
Ikilikten otuzikilige kadar degişen 
nota degerleri, temponun kaçını lmaz 
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degişmesiyle (rubato'lu şekilde) 
yumuşak bir cümleye ulaşır. Gittikçe 
canlanan ve ateşli bir hale gelen 
bölüm (Moderato) aynı zamanda 
çardaş'ın canl ı  bölümü friska'dır. 
Kemanla piyanonun canlı diyaloguna 
sahne olan bölümde, adeta 
sabırsızlaşan, türlü tonalitelerde 
gezen motif, çigan tarzında 
süslemelerle ve sert uyumsuzluklada 
(disonans'larla) işlenir. Eser parlak 
şekilde, kemanemın virtüozlugunu 
ispatlamasıyla sona erer. (Süre 9') 
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ARDITTI DÖRTLÜSÜ 

ARDITTI QUARTET 

SIEMENS 
Katkı/cm için SIEMENS'e teşekkiiı· ederiz. 

\Ve would /ike to tbank SIEMENS for spomoring this performance. 

IRVINE ARDITTI, keman violin 

GRAEME JENNINGS, keman violin 

DOV SCHEINDLIN, viyola viola 

ROHAN DE SARAM, viyolonsel cello 

Henri Dutilleux ( 1 9 1 6-) 
Yaylı Çalgılar için Dörtlü "Ainsi la Nu it'' for Sering Quanec 

• (/ntroduction) Nocturne • (Parenthese) Miroir d'espace • (Parenthese) Litanies 
• (Parenthese) Litanies II • (Parenthese) Nocturne II • Constellatiom • Temps suspendu 

Wolfgang Rihm ( 1 952-) 
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.3 String Quanec No.3 "Im lnnerscen" 

• C on moto • C on moto-Aclagio • Adagio-con moto • Aclagio • Con moto • Adagio 

Ara lncermission 

György Ligeti ( 7 923-) 
Yaylı Çalgı lar Dörtlüsü No.2 Sering Quarcec No.2 

• Allegro rıervoso • Sostenttto, mo/to ca/mo • C ome tm meccarıismo di precisione 
• Pres to furioso, bmtale, tımmitoso • Allegro con clelicatezza 

Yannis Xenakis ( 1 923-2001 )  
"Tetras" Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Sering Quanec "Tecras" 

• Bö'liimsiiz No movements 

Müzesi, 1 9:30 I-lagia Eirene Museum, 7 :30pm 

••••••• The 

ımm� 
The British Counril'a değerli i}birliği için leJekkür ederiz. 

\Ve would /ike to thank The British Council for tbeir ki nd rollaboration. 

ARDITTI DÖRTLÜSÜ 

ARDITTI QUARTET 

• lrvine Arditti, Graeme Jennings 
(kemanlar), Dov Scheindlin (viyola) 
ve Rohan de Sararn'dan (viyolonsel) 
oluşan Arditti Dörtlüsü, ça�daş 
müzik ve erken 20. yüzyıl 
repertuvarındaki tutkulu ve teknik 
olarak mükemmelige ulaşan 
yorumuyla haklı bir üne kavuştu. 
T oplulu�un, birinci kemancısı olan 
l rvine Arditti tarafından 1 974'de 
kurulmasından günümüze kadar 
Dörtlü için birçok beste yapıldı. Bu 
besteler 20. yüzyıl repertuvarına 
önemli bir katkı yaptı ve Arditti 
Dörtlüsü'nü müzik tarihi içinde 
önemli bir konuma gelmesini sa�ladı .  
T oplulugun i lk kez seslendirdi�i 
Birtwistle, Cage, Carter, Di l lon, 
Ferneyhough, Gubaidul ina, Kagel, 
Kurtag, Ligeti, Nancarrow, Rihm, 
Stockhausen ve Xenakis gibi 
besteci lerin eserleri Arditti 
T oplulugu'nun geniş repertuvarı 
hakkında önemli bir fikir 
vermektedir. 
Arditti Dörtlüsü, modern müzik 
yorumunda bestecilerle işbirli�i 
içinde çalışmanın yaşamsal bir önemi 
oldu�u fikrinden yola çıkarak, 
eserlerini yorumladıkları çagdaş 
bestecilerle sıkı ilişkiler kurdu. 
E�itim alanında da aktif olarak 
çalışmalar yapan dörtlü, genç 
müzisyenler için dünyanın çeşitli 
yerlerinde master kursları ve 
atölyeler gerçekleştirdi. Arditti 
Dörtlüsü bugüne kadar 1 00 kadar 
CD kaydı yaptı. Bunların 37 tanesini 
seri kayıt projesi kapsamında Fransız 
plak şirketi Montaigne Auvidis için 
kaydetti. Birçok ça�daş bestecinin 
eserlerini de içeren bu seri ayrıca, 
Ikinci Viyana Okulu'nun yaylıçalgılar 
müziklerinin ilk dijital kayıtlarını da 
içeriyor. Toplulugun yaptı�ı son 
kayıtlardan biri de Stockhausen'in 
pek bi l inmeyen Helikopter Dörtlüsü 
bestesidir. Arditti Dörtlüsü'nün 
yaptı�ı çalışmalarla bugüne kadar 



aldığı bi rçok ödül arasında, Ernst con 
Siemens Müzik Ödülü ( Haziran 
1 999) ve El l iot Carter' ın 
bestelerinden yapılan kayıtlarla, 
çağdaş oda müziği kaydı dalında 
aldığı Gramophone Ödülü (Ekim 
1 999) bulunmaktadır. 

• The Ardini  Quarcet en joys a world 
wide reputation for the ir  spiri ced and 
cechnically refined interprecac ions of 
contemporary and early 20th century 
music. Several hundred sering 
quarcets have been wrinen for the 
ensemble s ince i ts foundation by fi rst 
viol inst I rv ine Arditt i  in ı 974.  These 
works have !efe a permanent mark on 
20th century repercoire and haven 
given che Ardini  Quarcet a fi rm place 
in music history. World prem ieres of 
quarcecs by compasers such as 
B ircwistle, Cage, Carcer, Dillon, 
Ferneyhough, Gubaidul ina, Kagel, 
Kurcag, Ligeti ,  Nancarrow, R ihm,  
Scockhausen and Xenakis show che 
wide range of music in  che Ardini  
Quarcec's repercoire. 
The ensemble believes rhar close 
collaborarion wirh compasers is v iral ro 
che process of interprering modern 
music and cherefore anempts to work 
wich every composer whose music i r  
plays. The players" commitment to 
educarianal work is indicared by rheir 
master classes and workshops for young 
performers and compasers al l over the 
world. The Ardini Quarcec "s exrensive 
discography features over 1 00 CDs. 37 
discs have so far been released as part of 
the ensemble"s continuing series on che 
French label Montaigne Auvidis. The 
series presents numerous contemporary 
composer features as well as che fırsr 
digi ral recording of che complece 
Second Viennese School' s sering 
quarrer m us i c. One of the most recent 
discs presents a record ing of 
Stockhausen's infamous Helicopter 

Quartet. The ensemble has received 
many prizes for i rs work. Most recenrly 
it was awarded che presr igious Ernsr 
von Siemens Music Prize for l i fe rime 
achievement Oune 1 999) and -for 
rheir CD of Ell ior Carce"s music- che 
Gramophone Award for che best 
recording of conremporary chamber 
music (October ı 999). The Ardini 
Quarcer players are Irvine Ard in i ,  
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Graeme Jennings (viol ins), Dov 
Scheindl in (viola) and Rohan de Sararn 
(cello). 

Duti/leux: Ainsi  la Nuit 

l ik eserlerinde bazı bestecilerin, 
özell ikle Ravel' in etkisi sezi lmesine 
karşın Dutilleux, sonradan hiçbir 
besteciye yakın olmamış, kesinl ikle 
kendi kişisel yolunu izlemiş, ancak 
çağının müziğine de çok duyarlı 
olmuştur. Hiçbir ekole bağlı olmaması 
nedeniyle geleneksell ikle çağdaşl ık 
arasında daha rahat dolaşmış, müziğini 
yavaş yavaş, kademe kademe işlemiş 
ve geliştirmiştir. 
Az ve öz besteleyen Dutilleux, estetik 
anlayışını belirgin kurallar üzerine 
kurduktan sonra, ilk eserlerinin büyük 
bölümünü yok etmiş, yayınlanmış 
olanları da onaylamadığını belirtmiştir. 
Özel l ikle l l .  Dünya Savaşı'ndan sonra 
besteledikleri, ilk yorumlarında eşi 
piyanist Genevieve Joy'un çaldığı 
Piyano Sonatı ( 1 947), R. 
Desormiere'in Paris'de yönettiği 
Senfoni No. / ( 1 950), C. Munch'ün 
Amerika'da, Boston'da yönettiği 
Senfoni No.l ( 1 958), G. Szell' in 
Cleveland'da yönettiği Metabo/es 
( 1 964), Roland Petit Balesi ve 
viyolonselci Rostropoviç için Le Loup 
(Kurt) Bale Müziği ( 1 953) onun i lk 
önemli eserleri arasındadı r. 
Geniş bir kültüre sahip olan ve her 
tür yeni gelişimi olumlu karşılayan, 
ancak dogmatizme (dini inanç 
bağlı l ığına) ve yoğun sistemleşmeye 
karşı olduğu için yalnız, tek başına ve 
bağımsız kalan Dutilleux'nün temel 
kaygı larından biri ise, Ainsi la Nuit 

(Böylece Gece) adını verdiği 
dörtlüsünde de bel i rgin olan, gerek 
duyulan müzik vurgularının bellekte 
düzenlenmesidir. Sık sık "Gecenin 
Şairi" diye de adlandırılan Dutilleux 
atmosferdeki gece seslerini 
betimlemek için yararlandığı tremo/o, 
glissando, panticel/o gibi uygulamaları, 
tiz sesler (gökyüzü) ve bas sesler 
(yeryüzü) arasında kullanır. Ama onun 
geceleri, Debussy ve Bartok'tan çok 
Schönberg'i anımsatır, ancak 
yapıtlarında gecenin değişimi yerine 
gecenin karanlığı irdelenir. Dörtlüyü 
oluşturan iki-üç dakikal ık yedi parça 
da bir süit değil, anıların bir labirenti, 

yürekten katı l ımlar ve demeçlerdir. 
Ayrıca bu labirenti ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci bölümlerin 
başında yer alan Parantez'ler bağlar. 
Aynı isimi taşıyan kısımlar da birbirine 
benzemez, aksine karşıt 
karakterdedir. Duti l leux'nün, dörtlü 
türünün uzun tarihsel geçmişine 
paralel olarak tasarladığı bu eserin 
çalgı yazımı ise Beethoven ve Viyana 
ekolünün izlerini taş ır. Ancak erken 
döneminde de gözettiği tını 
zenginl iğiyle yoğurduğu armonik bi l inç 
yanında, bestecinin en dikkat ettiği 
şeylerden biri de eser bölümlerinin 
"tek sayı"da olmasıdır. Onun tek 
sayıda, yedi bölümlü olarak 1 97 1 -76 
arasında, Kussevitski Vakfı 'nın siparişi 
üzerine Jui l l iard Dörtlüsü için 
bestelediği bu Dörtlü'de de aynı 
özel l ikler izlenir. 
lik kez Paris'de Parrenin Dörtlüsü 
tarafından 6 Ocak 1 977'de 
yorumlanan Ainsi la Nuit hakkında 
besteci şunları anlatıyor: "O zamana 
kadar bir dörtlü için hiç yazmamıştım. 
Benim için yeni olan bu türe kendimi 
alıştırabilmek için ön çalışma 
sayı labilecek küçük parçalar 
bestelemeye başladım. Bunlar, 
aralarında gerçek bir bağ olmayan, 
birbirinden kopuk fragmanlardı. Bu 
etütlerden yola çıkarak, dörtlünün 
son biçimindeki yedi bölüm arasına 
parantezler koyarak bir bağ 
oluşturmaya çalıştım. Bu parantezler 
çoğu kez kısa, ancak organik rolleri 
açısından çok önemlidir; ayrıca hem 
daha önceki, hem de daha sonrakileri 
anımsatmak için gereklidir ve her biri 
de bir işaret noktasıdır." Böylece bu 
yedi küçük parça arasında bağ 



kurularak bir bütün haline getirilen 
eser -Litanies l'den sonraki çok kısa 
ara dışında- hiç ara verilmeden 
çalınır. Ainsi la Nuit (Böylece Gece) 
başlığından da anlaşı lacağı gibi 
dörtlüde her şey bir gece 
görünümüne -noktürn havasına
bürünür. Bu da, biraz empresyonist 
bölümler hal inde sonuçlanır. Her 
bölümün başlığı da bunu açıkça ortaya 
koyar: 1 .  Nocturne (Noktürn - Gece 
Müziği); 2. Miroir d'espace (Uzamın 
Aynası); 3. Litanies 1 (Litanie=Dini 
müzikte rahip ve koro arasında 
değişkenlikle söylenen yakarış duası); 
4. Litanies ll; 5. Nocturne l l ;  6. 
Contellations (Takım Yıld ızlar); 7. 
T emps suspendu (Askıda Kalan 
Zaman). (Süre 1 8') 

Rihm: Dörtlü No.3 

Almanya'nın Karlsruhe kentinde 
doğan ve 1 1 yaşında beste yapmaya 
başlayan Rihm, önce Eugen Werner 
Velte ile aynı kentte öğrenim gördü, 
1 972'den sonra da Karlheinz 
Stockhausen, Wolfgang Fortner ve 
Klaus Huber gibi ünlü Alman 
bestecilerle çalıştı. 1 973-78 arası, 
Freiburg'ta Hans Heinrich Eggebrecht 
ile de müzikoloji öğrenimi yapan 
Rihm, Darmstadt'taki yeni müzik yaz 
kurslarında görev aldı ve 1 978'den 
sonra bu kurslarda dersler verdi. 
Önce Anton Webern ve Morton 
Feldman, sonra da Wilhelm Kil lmayer 
ve Helmut Lachenmann gibi çağdaş 
bestecilerden etkilendi; özell ikle de 
birkaç eserini ithaf ettiği Luigi 
Nono'yu beğenerek izledi. 1 970'1erde 
büyük orkestra için 2. ve 3. Senfonileri 
i le Dis-Kontur'u besteledi. 1 974'de 
Stuttgart, 1 975'de Mannheim, 
1 978'de Berlin Sanat, Kranichstein 
Müzik, Freiburg "Reinhold Schneider" 
ödüllerini ve 1 979 Hamburg Sanat 
bursunu kazandı. Oda operası Jakob 
Lenz 1 979'da Hamburg'ta i lk kez 
sahnelendi ve eser sekiz yıl sonra 
lngi ltere'de, 1 987 Almeida 
Festivali'nde başarı kazandı. 1 979'da 
Villa Massimo'da Roma ve 1 98 1 'de 
Bonn Beethoven Ödülü verilen Rihm, 
1 985'de Karlsruhe Müzik 
Akademisi'nde profesörlüğe atanmış, 
1 987'de Mannheim'da i lk kez 
sahnelenen Ham/etmaschine 
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operasıyla Rolf Liebermann Ödülü'ne 
değer görülmüştür. 
Son I S  yıl içindeki önemli eserleri 
arasında, 1 987'de Berlin Deutsche 
Oper'de sahnelenen Oedipus operası, 
T utuguru balesi ( 1 982), çeşitli çalgılar 
için 1 982-85 arasında yazı lan Chiffre 
partisyonları sayı labilir. Eserleri 
Viyana'daki Universal Edition 
tarafından yayınlanan Rihm, 
Münih'deki Bavyera Güzel Sanatlar 
Akademisi, Berlin Sanat Akademisi ve 
Mannheim Sanatlar Özgür Akademisi 
gibi kurumların üyeliğine de 
seçilmiştir. 
Geleneğin sınırındaki besteci olarak 
tanımlanan Rihm, üç besteciden güç 
aldığını belirtir: Eserlerindeki özün 
formu oluşturması, yani müziği 
formdan etki lenmediği için 
Debussy'yi; yüksek zeka ile fazla 
duygusallığın uyumunu aynı zamanda 
kullanabildiği için Schönberg' i; 
konuşma rezervini aşırı küçültebildiği 
için de Varese'i beğendiğini anlatır. Ve 
gelenekten uzaklaşmasını da, her 
bestesinin yeni olanaklara kapı açması 
sonucu olduğunu vurgular. 1 976'da, 
Donaueschingen'deki çağdaş müzik 
festivalinde bile önce yuhalanan, 
ancak bu protestoları alkışiarın 
bastırdığı eserler besteleyen Rihm, bu 
olaylara eserlerini yanlış taraftan 
anlayan problemli dinleyicilerin neden 
olduğunu da belirtmiştir. 1 976'da 
Rihm'in oldukça ilginç eserleri 
yayınlanmıştır: Faust ve Yorick adlı 
Oda Operası No. l ;  29 çalgı cı için 
Cuts and Dissolves adlı konçerto; I S  
yaylı çalgı için yedi kırık parçadan 
oluşan Nachtordung (Gece Düzeni); 
keman ve orkestra için Paul Celan'ın 
anısına Uchtzwang; Düşsel bir Requiem 
başlıklı, soprano, bariton, koro ve 
büyük orkestra için 3. Senfoni; 
mezzosoprano, bariton ve piyano için 
Alexander Uedleri; ve 3. Dörtlü. 
Özellikle, büyük orkestra tınısıyla 
yetişmiş olmasına karşın, oda müziğini 
sevdiğini, bu türde çalışmaktan büyük 
zevk aldığını bel irten ve sayısı onu 
aşkın dörtlü yazan Rihm, 'en içten' ya 
da 'yüreğin en derinlerinde' olarak 
çevirebileceğimiz /m innersten başlıklı 
3. Dörtlüsü'nü 1 976'da besteledi. 20. 
yüzyıl oda müziğinin 1 970 ve 
1 980'1erdeki özgürlükçü, sübjektif, iç 
dünyaya kapanış ve tek başına oluş 

gibi estetik özell iklerini yansıttığı öne 
sürülen bu uzun eser, iki temponun, 
ya da iki anlatırnın altı bölüm olarak 
yer değiştirmesiyle oluşur: Iç 
dünyanın, iç geri l imin kası lmasıyla 
beliren ve bölüm adiarına da yansıyan 
bu anlaşmazl ık, Beethoven'de ve 
sonra da ikinci Viyana klasiklerinde 
görülen Con moto (hareketli) ve 
Mahler'in eserlerindeki tipik Adagio 
(ağır) terimleriyle vurgulanır. Ayrıca 
Con moto terimi oda müziği 
geleneğinin yönetimi güç, kendinden 
geçmiş, geniş çaplı yazı tarzında da 
vardır. Yüreğe acı veren ezgisel l ikte 
süren Mahler Adagio'ları belki de 
tonaliteden kaçışı, sığınışı yansıtır ve 
birçok içsel bağlantı ları da içerir. 
Ayrıca birinci, dördüncü ve altıncı 
bölümlerin fınalleri, Alban Berg' in 
izole edilmiş anlatımına bir 
göndermedir; bu da altıncı bölümün 
bitiminde distorsiyonlu, uçucu 
üçlülerle Berg'in Urik Süit' inin son 
bölümüne bir nazire oluşturur. 
(Süre 36') 

Ligeti: Dörtlü No.2 

Romanya'nın Transilvanya bölgesinde 
Dicsöszenmarton'da (bugünkü 
Tırnaveni) 28 Mayıs 1 923'de doğan 
Macar ası l l ı  György Sandor Ligeti, 
1 94 1 -43 yılları arasında 
Klausenburg'te (Ciuj) Ferenc Farkaş 
ile, sonra da Budapeşte'de 1 945-49 
yılları arasında Sandor Veress ile 
kompozisyon öğrenimi gördü. 1 950-
56 arasında Ferenc (Franz) Liszt 
Konservatuvarı'nda armoni ve 
kontrpuan doçenti olarak görev yaptı. 
Rusların Macaristan'ı işgali üzerine 
önce Köln'e giderek WDR'nin (Batı 
Alman Radyosu) elektronik müzik 
stüdyosunda çalıştı. Daha sonra 
Viyana'ya yerleşerek, 1 96 7' de 
Avusturya uyruğuna geçti. 1 959'dan 
itibaren Darmstadt yaz kurslarında, 
1 96 1 'den sonra Stockholm Müzik 
Yüksek Okulu'nda, 1 972'den itibaren 
ise Standford Üniversitesi'nde ders 
verdi. 1 973'de kompozisyon 
profesörü olarak atandığı Hamburg 
Müzik Yüksek Okulu'nda 1 989'a 
kadar görev yaptı. 
l ik kez 1 959'daki Apparitions (Be/iriş/er) 
adlı geniş çaplı orkestra eseri ve 
1 96 1 'deki, yine orkestra için 



Atmospheres (Atmosfer/er) i le büyük 
ilgi toplayan Ligeti, ilk eserlerinde 
Bartok ve Stravinski'nin etkisinde 
kalmış, ama 1 950'1erde tüm serializm 
sistemiyle ses kütlelerini ve dokularını 
araştırmaya da önem vermiştir. Daha 
sonra ise aşırı ve yo�un bir 
çokseslil i�e (micropolyphonie) 
yönelmiş, bunu güç ve geniş ayrıntılı 
statik formlarla destekleyerek kendi 
sti l in i  bulmuştur. Ancak hiçbir zaman 
müzi�ini daima ileri götürme, yeni 
yollar arama, geliştirme çabalarına 
son vermeyen Ligeti, bir röportajda 
şunları söylemiştir: "Sürekli yeni bir 
şey yapmak istedi�im halde, 
görüyorum ki yine kendim kalmışım 
ve bu da müzi�imden yansıyor." 
1 968'de besteledi�i. Bartok'un 5. 
Dört/ü'sünden beri bu alanda en 
başarılı eser kabul edilen 2. Yaylı 
Çalgılar Dörtlüsü i le Ligeti'nin teknik 
mükemmell ik ve düşünsel 
konsantrasyona ulaştı�ı belirtilir. 
Ligeti'nin o yı l Mart ve Temmuz ayları 
arasında besteledi�i Dörtlü ilk kez 
ertesi yıl, Almanya'nın Baden-Baden 
kentinde 1 4  Aral ık 1 969 günü ünlü La 
Salle Kuartet tarafından seslendirildi. 
Ligeti eserini şöyle açıklamıştı: 
"(Çabuk ve sinirli -AIIegro nervoso
tempodaki) 1 .  Bölümde müzi�in yapısı 
tümüyle kırık gibidir: Aşırı çabuk ve 
aşırı yavaş figürlerneler arasında ani 
de�işiklikler vardır (çok sakin ve 
temkinl i -sostenuto, molto calmo
tempodaki). 2. Bölümde ise müzik 
tümüyle dura�andır; bununla birl ikte 
bu durum keskin hücumlarla, 
kırılmalarla, temponun ve şeklin 
birden de�işmesiyle kesintiye u�rar; 
ve aynı zamanda birinci bölümden 
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alınıp burada kullanılan kalıntılar 
izlenir. Ikinci bölümün tamamı 
birincinin yavaş bir varyasyonudur; 
birçok bil inçaltı ba�lantılar ve her iki 
bölümün bitimlerindeki benzerlik 
-müzikal formun aynı tarzda 
yavaşlaması- bir şi irin iki dizesindeki 
katiye gibidir. (Bir mekanizmanın 
kesinl i�iyle, Come un meccanismo di 
precisione başlıklı) 3. Bölüm pizzicato 
bir parçadır. Bartok'a bir tür saygı 
olan bölümde onun 4. Dörtlü'sünün 
ilginç scherzo pizzicato bölümü konu 
edi lmez, ama kibarca anımsanır. Daha 
önceki iki bölümde beliren a� 
formasyonları üçüncü bölümde daha 
da sertleşir. Mekanik tıkırtı, yani 
düşsel makine kesilir, küçük 
fragmanlara dönüşür. Bunun gibi çok 
ritimli, mekanik işlemler müzi�imde 
zaman zaman tekrar belirir: Burada 
1 962' de bestelenmiş olan Yüz 
Metronam için Senfonik Şiir'i 
düşündüm; Maceralar'da (Aventures) 
da şeytani duvar saatleri (hor/oges 
demoniaques) vardı; klavsen parçası 
Continium ise tüm olarak dakik bir 
mekanizmayı temsil ediyordu. (Ateşli 
ve çok hızlı, gaddar, gürültülü -Presto 
furioso, brutale, tumultoso- başlıklı) 
4. Bölüm aşırı sıkışık, vahşi ve tehdit 
eder havadadır. Birinci bölümün ani 
de�işen tipleri geri dönmüş, mümkün 
olan en küçük yere bi le sıkıştırılıp 
yerleştirilmiştir. (Çabuk ve zevkl i, 
yani çok yumuşak -AIIegro con 
delicatezza , stets sehr mild- başlıklı) 
5. Bölüm sisler arasında farkedilen bir 
anı gibidir: Eserdeki önceki tüm 
gelişmelerin, uzaktan zarif biçimde 
duyulan özet bir tekran olarak 
gerçekleşir. Beş bölüm aynı müzikal 
form ve düşünceleri içerir, ama 
görünüm açısı ve renkler her 
bölümde de�işiktir. Böylece müzikal 
formun sıralanışı, ancak eserin tüm 
bölümleri bir bütün şeklinde 
dinlenil ince keşfedilecektir." 

Xenakis: T etras 

Romanya'nın lbrail (Braila) kentinde 
Yunanlı bir ailenin çocu�u olarak 
do�n. ama bir Fransız bestecisi 
olarak tanınan lannis Xenakis, daha 
on iki yaşında Aristotelis 
Kundurov'dan müzik dersleri almış, 
Yunan müzi�indeki Bizans ve halk 

müzi�i unsurlarını incelemiş, sonra da 
bil imsel e�itim alarak 1 947'de Atina 
Teknik Okulu'ndan mühendis olarak 
mezun olmuştur. Aynı yıl Paris'e 
giderek Honegger, Mi lhaud ve 
Messiaen ile müzik ö�renimi görmüş, 
ünlü mimar Le Courbusier'nin ça�rısı 
üzerine 1 2  yıl mimari proje 
çalışmalarına katı lmış, mimarinin yanı 
sıra müzikle de ilgilenerek, besteler 
yapmıştır. 1 955'de Hans Rosbaud'un 
yönetiminde Donaueschingen'de 
Metastasis, 1 957'de Hermann 
Scherchen yönetiminde Münih'de 
Pithoprakta ve 1 958'de Buenos 
Aires'de Achorripsis adlı orkestra 
eserleri çalınan Xenakis, gördü�ü ilgi 
üzerine kendini tümüyle müzi�e 
vermiştir. 
"Makinelerden korkmayın, onlar 
insan beyninden daha çabuk hesap 
yapabi len araçlardır" diyen Xenakis, 
müzikte rastlantının yerini bi l imsel 
olarak araştırmış; bunun bir bütün 
şekline, beste formuna ulaşması için 
yeni bir düzenin temelini kurarak 
Determinizm (Belirlenim) i lkesine 
varmıştır. Rastlantıyı bi l imsel bir 
kavram olarak gören besteci, bu 
rastlantıların tekrarında belirlenen 
kurallarla oluşan müzi�ine 
Stochastique (Stokastik) adını vermiş; 
Olasılıklara göre Eylem'de (Pithoprakta) 
matematikçilerin Büyük Sayı lar 
Kuralları'na göre, notaları grafik 
ka�ıtları üzerinde göstermiş; 
1 965'deki Akratya'da (Arık) Biçim 
De�iştiren Kümeler ö�retisini 
uygulamıştır. 
4 Şubat 200 l 'de ölen Xenakis, 
Portekiz'deki Calouste Gülbenkian 
Vakfı 'n ın siparişi üzerine 1 983'de, 
özell ikle Arditti Dörtlüsü'nü 
düşünerek yazdı�ı Tetras adlı dörtlü 
yine aynı topluluk tarafından ilk kez 
Lizbon'da 8 Haziran 1 983'de 
çal ınmıştır. Bir yaylı çalgılar 
dörtlüsünün görüntüsünü anımsatan, 
çalgı çalan dört kişi l ik grup anlamına 
gelen Tetras'da hızlı hareketler, 
glissando pasajlar, çatır çutur sesler 
ve ani başlangıçlar i le homofonik 
kesintiler, ya da serial kontrpuan 
sekansları birbirine karışmıştır. Bel l i  
bir mizah içeren ve çok sayıda renkle 
bölümsüz sergilenen müzik, saf bir 
kişisel l irizmin yo�un anlatımına 
ulaşmayı başarır. 
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SUNA KAN, keman viol in  
CANA GÜ RM EN, piyano piano 

Katki/cm için ELGİNKAN HOLDİNG A . Ş.ye reşekkiir ederiz. 
We would !ike to tbank ELGİNKAN HOLDING A.Ş. for spomoring tbis peıformance. 

Ludwig van Beethoven ( 1 7 70- 7 827) 
Sonat No. l ,  Re Majör Op. l 2  No. l Sonara No. ! in D Major, Op. 1 2 No. l 

• Al!egro con brio • Tema con variazioni: Andante con moto ( qllmi attacca) • Rondo. Allegro 

Edward Grieg ( 1 843 - 1 907) 
Sonat No.3, Do Minör Op.45 Sonara No. 3  in C Minor, Op.45 

• Al!egro nıolto ed appassionato • Allegro espressivo alla Ro111anza-AIIegro • Allegro animato 

Sergei Prokofiev ( 1 891 - 1 953) 
Sonat No.2, Re Majör Op.94 bis Sonata No .2  in  D Major, Op.94 bis 

• Moderato • Scherzo. Presto • Andan/e • Allegro con brio 

26.6.2002, Iş Sanat Istanbul Salonu, 1 9.00 iş Sanat istanbul Hal l ,  7 :30pm 

SUNA KAN 

• Keman egitimine beş yaşında 
başlayan Suna Kan, Ankara'da Walter 
Gerhart, Licco Amark, Gilbert Back 
ve lzzet Al bayrak'la çalıştı. Dokuz 
yaşında verdigi i lk orkestra 
konserinde Mozart ve Viotti'nin 
konçertoların ı çaldı . 1 948'de özel 
yasa i le Paris' e gönderildi ve Paris 
Konservatuvarı'nda Gabriel 
Bouillon'un ögrencisi oldu. 1 952'de 
konservatuvarı birineil ikle bitirdi. 
Daha sonra katı ldıgı Cenevre 
Yarışması'nda birincil ik ( 1 954), Viotti 
Yarışması'nda birincil ik ( 1 955) ve 
Münih Yarışması'nda ikincilik ( 1 956) 
ödüllerini aldı. Kertezs, Lessing, 
Matzerath, Mehta, lwaki, Rosbaud, 
Friedler, Suskind, Fremeaux ve 
Sebastian gibi şefler yönetimindeki 
seçkin orkestralarla konserler verdi. 
Menuhin, Fournier, Navarra, Riddle 
gibi ünlü yorumcularla birl ikte çaldı; 
Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, 
Uzak Dogu ve Ortadogu'da konser 
ve resitaller verdi. Fransa Hükümeti 
tarafından kendisine "Chevalier dans 
l'ordre National du Merite" nişanı 
verildi. Suna Kan Türk hükümetinin 
sanatçılara verdigi en yüksek unvan 
olan Devlet Sanatçısı ünvanını 
taşımaktadır. 

• Suna Kan srarted to study the violin 
ar the age of fıve and conrinued her 
education in Ankara wirh W alter 
Gerhard, İzzet Albayrak and Licco 
Amar. She gave her fırst public 
orchestra concert at the age of n ine, 
performing concertos by Mozart and 
Viotti . In 1 949, she was senr to Paris 
by the Turkish governmenr as part of a 
state scheme to promote infant 
prodigy. She studied under Gabriel 
Bouil lon at the Paris Conservatoire and 
graduated in 1 95 2  with First Prize. 
Later she took part in international 
competitions and received the 
following awards: 1 954 Geneva 
Competition (First Prize), 1 95 5 Viotti 
Competition (First Prize) and 1 956 
Münich Competition (Second Prize). 



She has performed with the leading 
orchesrras under directian of 
conducrors such as Kerresz, Less ing, 
Marzerarh, Mehra, lwaki ,  Rosbaud, 
Friedler, Suskind and Sebastian. She has 
alsa collaborared wirh celebrated arrisrs 
such as Menuh in, Fourııier, Navarra 
and Frederic Riddle in performing 
double concerros. She has played in 
Norrh and South America, the Far East, 
and the Middle East. The governmenr 
of France conferred on Su na Kan the 
Cheval ier dans l'ordre National du 
Merire. In Turkey, she received the 
rirle Srare Arrisr, the highest merir 
awarded ro anisrs by rhe Turkish 
governmenr. 

CANA GÜRMEN 

• Piyano egitimine küçük yaşta 
Istanbul Belediye Konservatuvarı'nda, 
Prof. Statzer'in sınıfında başlayan 
Cana Gürmen daha sonra 
çalışmalarını Prof. Meral Yapalı i le 
sürdürdü. Bu arada Salzburg 
Mozarteum Müzik Akademisi'nde 
Prof. Sholz ve Prof. Engel' in ihtisas 
kurslarına katı ldı. 1 977'de Ankara 
Devlet Konservatuvarı Yüksek Piyano 
Bölümü'nü başarı ile bitirerek aynı yıl 
Istanbul Devlet Konservatuvarı'na 
ögretim üyesi olarak atandı. Bu 
görevinin yanı s ıra, solistl ik kariyerine 
de başlayan Gürmen, geniş 
repertuvarıyla Türkiye'de ve 
yurtdışında resital ve orkestra 
eşliginde konserler verdi. Özell ikle 
Prof. Saim Akçıl i le oluşturdukları 
ikiliyle verdikleri konserler dikkate 
degerdir. 1 999'da profesör olan 
sanatçı, halen Istanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı Piyano Ana 
Sanat dalında ögretim üyeligi görevini 
sürdürmektedir. 

• Cana Gürmen srarred her piano 
educar ion ar an early age ar the İstanbul 
Srare Conservaroire wirh Prof. Srarzer 
and conrinued her studies with Prof. 
Meral Yapalı .  She arrended Prof. Sholz 
and Prof. Engel's music courses ar rhe 
Mozarreum Music Academy of 
Salzburg. She graduated , with honours, 
from the Ankara State Conservaroire, 
Department of Piano i n l 977 and 
began working as a lecturer at the 
İstanbul Srare Conservaroire. Besides 
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this occuparion, she began her career as 
a soloisr and with her vasr reperroire 
has performed many recitals and 
concerrs with orchestras in Turkey and 
abroad . Among rhese concerrs, those 
performed wirh Prof. Saim Akçıl are of 
special inrerest .  The arrisr, who was 
given the tirle of professorship in 1 999, 
conrinues working at the İstanbul Srare 
Conservaroire, Department of Piano. 

Beethoven: Sonat No. l 

Beethoven 1 797-98 yıllarına ait 
Op. l 2  üç keman sonatı ile 1 8 1 2'de 
yazdığı sonuncu Op.96 keman sonatı 
ile birl ikte bu türde on eser 
bestelemiştir. l ik üç keman sonatını 
da şan dersleri ald ığı, ltalyan opera 
bestecisi Antonio Salieri'ye ithaf 
etmiştir. O çağın stilinden oldukça 
uzaklaşan, kendi yolunu açan bu i lk 
keman sonatlarında armoninin mutlak 
uyumu yerine insancıl duyguların 
belirtilmesi gözetilmiştir. Ayrıca 
Beethoven, bir insan sesi gibi şarkı 
söyleyebilen kemanı vurguladıgı bu 
sonatlarla Salieri'ye teşekkürünü 
anlatmak da istemiştir. 
lik kez 1 2  Ocak 1 799'da Viyana 
Gazetesi'nde ilan edilen Op. l 2  
sonatların geleneksel stile en yakın 
olan ilki, Re Majör tonda ve üç 
bölümlüdür. Eserin parlak ve çabuk 
(AIIegro con brio) tempodaki 1 .  
Bölümü Re Majör tonda ve 4/4'1ük 
ölçüde başlar. Bir sinyal gibi yükselen 
üç notalı güçlü motiflerden oluşan 
birinci tema, her iki çalgı tarafından 
teksesli (unison) olarak seslendirilir. 
Keskin hatlı bu tema yalnızca birinci 
bölümün değil, tüm eserin de simgesi 
gibidir. Daha sonra keman bu birlikte 
çalıştan ayrılarak temayı geliştirir, 
kendi anlatımını vurgular. lik tema 
gibi, yine yalnızca dört mezür süren 
anıtsal yapıdaki ikinci tema da 
geleneksel stile yakın olmakla birl ikte, 
iki çalgıdan piyano daha çok 
gözeti lmiş gibidir. Böylece heyecanl ı  
ve sıcakkanlı bir hava yaratı l ır; 
kemanla piyano arasında sıkı i l işkilerle 
kurulu diyaloglar oluşur. 
llımlı hızda ama hareketiice (Andante 
con moto) tempoda, 2/4'1ük ölçüde 
ve o çag için 'modern' kabul edilen 
dominant (çeken) tondaki La majör 2. 
Bölüm Tema con variazioni başligın ı  

taşır ve ezgisel, sade karakterdeki iki 
bölmeli tema i le dört varyasyonu 
içerir. Her bir i  sekiz mezürden oluşan 
iki bölmeli tema, keman ve piyano 
arasında bölüşülmüş gibidir. 
Varyasyonlarda piyano ön planda gibi 
görünür; i lk iki varyasyonda daha çok 
süsleme (ornamentasyon) görevi 
verilen keman, La minör tonda ve 
karanl ık havadaki üçüncü varyasyonda 
ikinci planda kalır. Dördüncü 
varyasyon yüzen senkoplada yansır ve 
başlangıca dönüşerek zarif biçimde 
bölümü sona erdirir. 
Atak benzeri (quasi attacca) bir 
geçişle ulaşılan son bölüm, çabuk 
(AIIegro) tempoda, 6/8'1 ik ölçüde, Re 
majör tondaki 3. Bölüm oynak bir 
Rondo'dur. Burada da önce piyano 
simetrik yapıdaki, sekiz mezür süren 
temayı sergileyerek öne geçer; bunu 
keman tekrarlar. Bunu, motiflerin her 
iki çalgıda değişken dinamizmle 
geliştirdiği bir diyalog izler. Kısa süren 
ve tatlı (do/ce) olarak tanımlanan bir 
episoddan sonra, güçlü aksanlarla 
vurgulanan eğlenceli ve neşeli finale 
ulaşı l ı r. (Süre 2 1  ') 

Grieg: Sonat No.3 

Çağının ünlü kemancısı ve vatandaşı 
Ole Bull'dan bu çalgı konusunda 
büyük yardım gören Norveçli besteci 
Grieg üç keman sonatı yazmıştır. 
Diğerlerinden yirmi yıl sonra, 1 887'de 
yazdığı üçüncüsü, en çok çalınan Do 
Minör Sanat, bu türün kurallarına daha 
uyumludur. Zengin armonileri, canlı 
ritmi, müziğinin doğal akıcı l ığıyla 
seçkinleşen bu sonat üç bölümlüdür. 
Can l ı  ve enerjik bir temayla başlayan 



1 .  Bölüm tutkulu bir çabuklukta 
(AI Iegro molto ed appassionato) 
birbirini izleyen biri sakin, digeri canl ı  
küçük bölmelerle sanki tablo, tablo 
sergi lenir. 2. Bölüm, çabukça 
yorumlanan içli romans (AIIegro 
espressivo alla Romanza), Grieg' in 
yarattıgı en güzel, en dokunaklı 
sayfalardandır. Piyanonun uzun 
girişiyle beliren duygulu ezgi kemanın 
katıl ımıyla daha da yüceleşir. Sonra 
kemanın zarif ve çabuk ezgisiyle 
bölümü n Al legro kısmına geçilir. 
Duygulu ezgi canlanır; kemanın 
pizzicato eşliginde, piyano da bu 
ezgiyi tekrarlar. Bölüm yine agır ve 
duygulu biçimde sona erer. 3. Bölüm 
çabuk ve canl ı  (AIIegro animato) 
tempoda bir Norveç halk dansıdır. 
Sanki dans eden köylülerin ayak 
vuruşlarını yansıtır gibi keskin ritimli 
tema, daha sonra kemanın agır ve 
etkin biçimde sundugu soylu bir 
ezgiye dönüşür. Bu geçişten sonra 
canlı dans tekrar belirir. Kemanla 
piyanonun ilginç diyalogunu izleyen 
hızlı finalle birlikte eser sona erer. 
(Süre 25') 

Prokofief: Sonat No.2 

Prokofiefin besteledigi ik i  keman 
sonatı da yazı lışiarını büyük kemancı 
David Oystrah'a borçludur. Prokofief 
1 938'de başladıgı i lk keman sonatını 
Oystrah ile uzun arkadaşlıgı sonucu 
yazmış ve eser 1 946'da i lk kez yine 
bu kemancı tarafından seslendirilmişti. 
Daha sonra Oystrah ondan yeni bir 
keman sonatı isteyince Prokofief, bu 
kez 1 943'te yazdıgı Op. 94 Flüt 
Sonatı'nı ele almış, kendi deyimiyle 
"yumuşak, hareketli ve klasik stildeki 
bu eseri" kemana uygulamıştır. Op.94 
bis olarak numaralanan bu 2. Keman 
Sonatı hakkında besteci şöyle der: 
"Bazı kemancılar flüt sonatıyla 
ilgilenmişlerdi. Ben de iyi 
kemancılarımızdan biri olan David 
Oystrah'ın işbirligiyle sonatın keman 
ve piyano için bir düzenlemesini 
yaptım. Flüt partisi keman teknigine 
çok uygun oldugu için, bu iş o kadar 
zor olmadı; yalnız yay kullanımı için 
birkaç degişiklik gerekti. Piyano 
partisini ise oldugu gibi bıraktık." 
Prokofiefin her iki keman sonatının 
da i lk yorumunu piyanist Lev Oborin 
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eşliginde David Oystrah 
gerçekleştirmiştir. 1 7  Haziran 
1 947'de ilk kez seslendirilen Op. 94 bis 
2. Keman Sanatı, eski flüt versiyonuna 
göre, dogal olarak çift sesler, akorlar, 
flajöle (armonik) sesler, pizzicato gibi 
degişiklikleri kapsaması nedeniyle 
daha ilginçleşmiştir. Birinci sonat gibi, 
bu sonat da bir agır, bir çabuk olmak 
üzere dört bölümlü düzenlenmiştir. 
1 .  Bölüm orta (Moderato) hızdadır; 
l irik, hülyalı ve düşüneeli ana teması, 
Prokofiefin keman konçertosunun 
başlangıç temasın ı  anımsatır. Zarif yan 
tema ise ritmik keskinligi ve renkli 
armonisiyle Rom eo ve jü/yet' in 
dansiarına benzer. Bölümün gelişimi 
çok kısa sürer; temalar burada 
armonik ve renkli yeni bir yorumla 
sergilenir. 2. Bölüm çok hızlı (Presto) 
tempoda, zorlu bir Scherzo'dur. 
Birinci temanın hafif ve uçucu tınısı, 
ikinci temanın kesin ve dans biçimiyle 
bütünleşir. Orta bölmedeki hülyalı 
ezgi ise, piyano eşliginin duragan ve 
katı armonilerine karşın, bu iki 
temayla karşıtlı k  oluşturur. 3 .  Bölüm 
agırca (Andante) tempoda, çagdaş bir 
Mozart l irikligindedir. lik bölümün 
birinci temasını anımsatan bu 
anlatımdan sonra gelen orta bölme 
oldukça süslü pasaj larla duyurulur. 
Son bölme ise piyanonun duyurdugu 
ezgi üzerine kemanın süslemeleriyle 
gerçekleştirilir. 4. Bölüm canl ı  ve 
parlak (AIIegro con brio) tempoda ve 
iyimser havadadır. Biraz şımarıkmış 
gibi bir izienim veren ritmik ana tema, 
enerji doludur. Bunu izleyen şakacı 
bölme beklenmedik bir sürpriz 
oluşturur. Lirik yapıdaki bir episodu 
izleyen finalde ise yine ana tema 
işlenir. (Süre 24') 
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KatkılaYI i[ in MERCEDES-BENZ TÜ I? K A.Ş.ye tefekk/ir ederiz. 
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NEVILLE MARRINER. şef conducror 

LARS VOGT, piyano piano 

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 7  56-1 79 7 )  
Senfoni No.38, Re Majör (Prag) Symphony No. 38 in D Major (Prague) (KV504) 

• Adagio-AIIegro • Andaille • Fina/e. Presto 

Ludwig van Beethoven ( 1 770- 1 827) 
Piyano Konçertosu No.2, S i  bemol Majör Op. l 9  

Piano Concerro No.2 i n  B flar Major, Op. l9  

• Affegro con brio • Adagio • Rondo. Mofto allegro 

Ara Inrermission 

Ludwig van Beethoven 
Senfoni No.2, Re Majör Op.36 Symphony No.2 in D Majör, Op. 36 

• Adagio mofto-Allegro con brio • Larghetıo • Scherzo: Allegro • Allegro molto 

27.6.200 1 ,  Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia Eirene Museum, 7 : 30pm 

NEVILLE MARRINER 

• Beş yaşından önce keman çalmaya 
başlayan Neville Marriner, Kraliyet 
Müzik Kolej i'nin en küçük 
ögrencilerinden biri oldu. 
Mezuniyetinin ardından egitimini 
Paris Konservatuvarı'nda bir yıl daha 
sürdüren Marriner, o sıralarda bir 
yaylı çalgılar topluluguna katı ldı ve 
kendi kurdugu bir başka yaylı çalgılar 
üçlüsüyle de çalışmalar yaptı. Daha 
sonra Londra Senfoni Orkestrası'na 
katı ldı ve ikinci kemanların lideri 
olarak çalışmalarını sürdürdü. 
1 959'da yakın arkadaşlarıyla birlikte 
St. Martin-in-the-Fields Akademi 
Orkestrası'nı kurdu. Orkestranın 
birinci kemanı konumunda toplulugu 
uzun süre yöneten Marriner, daha 
geniş repertuvarların seslendirilmesi 
gerekliligi ortaya çıkınca, akıl hocası 
ve kahramanı Pierre Monteux'nün da 
cesaretlendirmesiyle birlikte orkestra 
şefligine başladı. 
1 969'da Minnesota Orkestrası ve 
Sudwest Deutsche Rundfunk 
Orkestrası'nın Müzik Yönetmeni ve 
Birinci Şefi oldu. Bu dönem boyunca 
yılda 20 kadar kayıt yaptı. Daha sonra 
Müzik Yönetmenligi görevlerini 
bırakarak tekrar St. Martin-in-the
Fields Akademi Orkestrası'na 
yogunlaştı ve konuk şef olarak başka 
orkestraları yönetti. 
Klasik müzik dünyasında en verimli 
orkestra şeflerinden biri olan Nevil le 
Merriner, Amadeus fi lminde de müzik 
yönetmenligi ve şeflik yaptı. lik opera 
şefl igi tecrübesinde Aix-en-Provence 
Festivali 'nde Figaro'nun Düğünü'nü 



yönetti; ABD'deki i lk opera tecrübesi 
La Cenerento/a'yla oldu. Daha sonra 
yönettigi Salzburger Mozarteum'da 
şefligini yaptıgı ve televizyonda 
gösterilen Mozart'ın ll Re Pastore'siyle 
büyük begeni topladı. Sanatçının Lyon 
Operası'yla yaptıgı üç yıl l ık anlaşma 
geçenlerde sona erdi. 
Nevil le Marriner Akademi 
orkestrasıyla sık sık Uzak Dogu ve 
Güney Amerika'da turnelere çıkıyor; 
düzenli olarak Almanya, Ispanya, 
lsviçre, ltalya ve Avusturya'da 
konserler veriyor. Bu ülkelerde 
konuk şef olarak konserler de 
yöneten Marriner, ayrıca geçtigirniz 
yaz San Francisco'da Mozart 
Festivali'nin de orkestra şefiydi. 
Ingi ltere Kraliçesi'nin 1 979'da 
"Commander" ve 1 985'te ise Şövalye 
nişanlarını verdigi Marriner, 1 995'te 
de Fransa'dan "Officier des Ordres 
des Arts et Lettres" nişanını aldı. 
Kendi adına birçok onursal ödül alan 
sanatçı, Hong Kong Uygulamalı 
Sanatlar Akademisi'nin Onursal 
ögretim Üyesi'dir. 

• Neville Marriner started to play the 

viol in before he was fıve years old, and 
was one of the youngesr pupils adınitred 
to the Royal College of M us i c. After 
graduating from there and a further year 
at the Paris Conservatoire, he joined a 
string guarret and formed a string trio 
that cominued for several years. He 
joined the London Symphony 
Orchestra, leading the second violins, 
having, as he said: "a real incerest in the 
inner voices . "  During this period, he 
founded the Academy of St. Martin-in
the-Fields in  1 959, with a smail group 
of friends. He directed the ense m b le 
from the concerrmaster's seat until the 
repertoire demanded larger forces, and 
then, on the encouragement of his 
mentor and hero, Pierre Momeux to 
"stand up and be a man," he 
relinquished his violin and took up the 
baton. 
In 1 969 he accepted a seven-year 
position as Music Director and 
Principal Conductor of the Minnesota 
Orchestra, and the Sudwest Deutsche 
Rundfunk Orchestra in Stuttgart. 
During this period, he produced about 
20 records a year, and evemually 
decided to relinquish the numerous 

146 
duties of music d irectorships to 
concentrate on the Academy and guest 
conducting. 
Neville Marriner is the most prolifıc 
classical music recording artist in  the 
world, and was Music Director and 
Conductor of the motion picture 
A madeus. He made his opera debut 
conducting The Marriage of Figaro at 
the Aix-en-Provence Festival, his US 
debut in Los Angeles with La 
Cenerentola, followed by a Salzburger 
Mozarreum televised production of 
Mozart's Il Re Pastore, and recently 
completed a three-year commitment 
with Opera de Lyon. 
Sir Neville tours with the Academy in 
the Far East and South America, as well 
as yearly visits to Germany, Spain, 
Switzerland, Italy and Austria. He also 
guest conducts orchestras in those 
countries; this summer he was the 
conductor of the Mozart Festival in San 
Francisco. 
He was m ade a Commander of the 
British Empire by Queen El izabeth in 
1 979,  and knighted in  1 985 ,  and made 
an Offıcier des Ordres des Arrs et 
Lettres in France in 1 995 .  He holds 
many Honorary Degrees, including 
that of Fellow of the Hong Kong 
Academy of Performing Arts. 

LARS VOGT 

• Lars Vogt kendi neslindeki 
piyanistler arasında sivrilen başarıl ı bir 
piyanisttir. 1 970'de Almanya'daki 
Düren kasabasında dogan Vogt, 
1 990'da Leeds Uluslararası Piyano 
Yarışması'nda kazandıgı ikincil ik 
ödülüyle ismini duyurdu ve o günden 
bu yana da Avrupa, Asya ve Kuzey 
Amerika'da verdigi konserlerde en 
önemli konçertoları seslendirdi ve 
başarılı resitaller verdi. 
Sanatçının EMI için yaptıgı dokuz kayıt 
arasında, Simon Rattle yönetimindeki 
Birmingham Senfoni Orkestrası'yla 
kaydettigi Schumann ve Grieg 
konçertoları i le Beethoven'in / .  ve 2. 
Konçertoları yer al ıyor. Rattle genç 
piyanist için "Bugüne kadar birlikte 
çalışma fırsatını buldugum bütün 
müzisyenler arasında en muhteşem 
olanlarından biri" yorumunu yapıyor. 
Vogt ayrıca Haydn, Beethoven, 
Schubert, Brahms, Schumann, 

Çaykovski ve Mussorgski'nin 
eserlerinden solo kayıtlar da yaptı. 
1 997'de Truls M0rk'la kaydettigi 
Prokofıev ve Şostakoviç viyolonsel 
sonatlarının yer aldıgı CD Diapason 
d'Or ödülünü aldı. Vogt son olarak 
Claudio Abbado yönetimindeki Berlin 
Filarmoni Orkestrası'yla Hindemith'in 
Kammermusik No.2 eserini ve 
Brahms'ın Piyano Sonatı Op.S ve 
Ba/lades Op. l O eserlerini kaydetti. 
Sanatçı, 200 1 /2002 sezonunda 
Detroit Senfoni Orkestrası ve 
Neeme Jiüirmi'yle bir Avrupa 
turnesine çıktı. Bunun yanında, 
Bayerische Staatsoper (Harding), 
ürehestre Philharmonique de Radio 
France (Chung), Viyana, Lucerne, 
Toronto, Los Angeles ve NHK 
senfoni orkestralarıyla, Hessische 
Rundfunk ürehester ve Camerata 
Salzburg (Norrington) ile konçerto 
performansları gerçekleştirecek. Vogt 
ayrıca Avrupa'da bir solo resital, 
kemancı Christian Tetzlaffla ikil i bir 
resital turnesi gerçekleştirecek. 
Vogt Büyük Britanya'da bugüne kadar 
düzenli olarak Philharmonia, Londra 
Senfoni, City of Birmingham Senfoni, 
Liverpool Kraliyet Filarmoni, 
Bournemouth Senfoni, lskoç Kral iyet 
Ulusal ve BBC'nin bütün 
orkestralarıyla BBC Proms'ta 
konserler verdi. Sanatçı ayrıca Queen 
El izabeth Hall'da Uluslararası Piyano 
Serisi'nde, Wigmore Hall'da ve BBC 
Radyo 3 etkinliklerinde bugüne kadar 
birçok konser verdi. 
Ayrıca Berlin Filarmoni, Frankfurt 
Radyo, Dresden Staatskapelle, Leipzig 
Gewandhaus ve Bamberg Senfoni 
orkestralarıyla konserler de verdi. 
Resital programı kapsamında ise, 
Münih, Frankfurt, Köln şehirlerinin 
belli başlı müzik merkezlerinde ve 
Schleswig-Holstein ve Ruhr Piyano 
festivallerinde başarılı yorumlar 
gerçekleştirdi. 
Vogt'un kendi ülkesinin dışında 
gerçekleştirdigi etkinlikler arasında, 
Christian Thielemann'ın yönetimindeki 
Santa Cecilia Orkestrası'yla bütün 
Beethoven konçertolarını seslendirdigi 
konserler sayı labilir. Bunun yanında, 
Kraliyet Concertgebouw, Ton hall e 
Zurich, Finlandiya Radyo, Fransız 
Ulusal Orkestrası ve Oslo Filarmoni 
orkestralarıyla da konserler veren 



sanatçı, Kuzey Afrika, Baltık ülkeleri ve 
Güney Do�u Asya'da turnelere çıktı. 
1 997'de Avustralya Yayın 
Kuruluşu'nun organizasyonuyla 
Avustralya' da, 1 6  konserlik bir turne 
gerçekleştirdi. 1 998'de Uzak Do�u'da 
çıktı�ı ilk turnesinde, NHK 
Orkestrası'yla Tokyo'da verdi�i dört 
konser radyo ve televizyondan 
yayınlandı. 
Kuzey Amerika'da da oldukça tanınan 
ve aranan bir piyanist olan Vogt'un, 
Los Angeles Filarmoni Orkestrası'yla 
verdi�i sekiz konser (bunlardan ikisini 
Simon Rattle yönetiminde Hol lywood 
Bowl'da gerçekleştirdi) büyük be�eni 
topladı. I 999'da New York'taki 
Mostly Mozart festival inde Adam 
Fischer yönetiminde çaldı. Cleveland, 
Montreal, Minnesota, Baltimere ve 
Atlanta orkestralarıyla çaldı; New 
York, Ravinia, Toroneo ve 
Vancouver'da solo resicaller verdi. 
Vogt'un oda müzi�i alanında beraber 
çalışmayı tercih etti�i müzisyenler 
arasında Marie Luise Neunecker, 
Christian Tetzlaff, Sabine Meyer, 
Heinrich Schiff ve Truls Meırk yer 
almaktadır. Vogt, Dr. Faustus'la ilgi l i  
bir programın hazırlanmasında 
oyuncu Klaus-Maria Brandauer'le 
birl ikte çalıştı. Vogt'un kurdu�u bir 
oda müzi�i festivali, ilk kez 1 998'de 
Heimbach'da (Almanya) 
gerçekleştiri ldi . EMI büyük be�eni 
toplayan fescivalde yaptı�ı canlı 
kayıtları iki CD halinde yayınladı. 
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rown of D üren in ı 970, he fırsc cam e 
to public accencion when he won 
second prize at the ı 990 Leeds 
Incernational Piano Competi tion, and 
has since gone on to give major concerc 
and recital performances throughout 
Europe, Asia and Norch America. 
An exclusive EMI recording artisc, Vogc 
has made ni  ne discs for che label . These 
include che Schumann and Grieg 
concercos and che fırsc cwo Beechoven 
coneertos w ith che Ci ey of Birmingham 
Symphony ürehescra and Sir Simon 
Ractle, who has deseribed him as "one of 
che most excraordinary musicians of any 
age group that I have had che fortune to 
be associaced wich". Vogc has also made 
solo recordings of Haydn, Beechoven, 
Schuberc, Brahms, Schumann, 
Tchaikovsky and Mussorgsky. In ı 997 
his disc of Prokofıev and Shostakovich 
cello sonatas with Truls M!i!rk was 
awarded a Diapason d'Or. His most 
recent releases are Hindemich's 
Kammermusik No.2 wich che Berl in  
Philharmonic and Claudio Abbado and a 
solo disc wirh Brahms' Piano Sonata op.5 

and Ballades op. l O. 
The 2001 /2002 season has i ncluded a 
European tour with the Detroir 
Symphony ürehescra and Neeme 
Jiiiirmi.  Other engagemencs encompass 
concerto performances with the 
Bayerische Staarsoper and Hardi ng,  the 
ürehestre Philharmonique de Radio de 
France under Chung, the Vienna, 
Lucerne, Toronco, Los Angeles and 
NHK Symphony Orchesrras as well as 
wirh the Hessische R undfunk 
ürehester and Camerata Salzburg wich 
Norringron. This season wil l  aslo 
include a Euoepean solo recital tour and 
a duo recital tour w ith the violi nisr 
Christian Tetzlaff. 
I n  the UK Lars Vogt works regularly 
wirh the Philharmonia, London 
Symphony, Ciry of Birmingham 
Symphony, Royal Liverpool 
Philharmonic, Bournemouth Symphony, 
Royal Scottish National and all the BBC 
Orchescras including appearances ar che 
BBC Proms. Vogr has also given many 
recirals including the International 
Piano Series at the Queen El izabeth 
Hall, ar the Wigmore Hall and several 

• Lars Vogr has rapidly escablished invirarion recitals for BBC Radio 3 .  
himselfas one o f  che leading pianiscs of He has also worked wich the Berli n  
his generation. Born in che German Philharmonic, Frankfurt Radio, 

Dresden Scaacskapelle, Leipzig 
Gewandhaus and Bamberg Symphony 
Orchescras. Recical engagemenrs have 
i ncluded Munich, Frankfurt, Cologne 
and the fesc ivals of Schleswig-Holscein 
and che Klavierfesc Ruhr. 
Further afıeld Vogc has performed all 
che Beechoven concertos in  Rome wich 
che Sanca Ceci l ia Ürehescra under 
Christian Thielemann. He has also 
played with the Royal Concertgebouw, 
Tonhalle Zurich, Finnish Radio, 
ürehesere National de France and Oslo 
Philharmonic Orehescras and has 
roured to Norch Africa, che Baltic 
S ra res and South East Asia. In  ı 997 
Vogr undertook a sixreen coneert tour 
of Ausrralia, organİsed by the 
Australian Broadcasr ing Corporation . 
The fol lowing season the highlighr of 
his fırsr Far East tour was four 
performances with the NHK 
Symphony in Tokyo, broadcasted on 
national radio and relevision. 
In North America Lars Vogt has 
already esrablished a high profıle and i s  
a parricular favourite i n  Los Angeles 
where he has performed seven t imes 
with che LA Philharmonic, including 
two concerts at che Hollywood Bowl 
u nder Simon Rat de. I n  ı 999 he 
rerurned to the Mosrly Mozart Festival 
in New York, eonducred by Adam 
Fischer. He has also appeared wirh che 
orchescras of Cleveland, Moncreal, 
Minnesota, Baltimore and Atlama and 
given recirals in New York, Rav inia, 
Toroneo and Vancouver. 
Vogr enjoys performing chamber music 
wirh colleagues such as Marie Luise 
Neunecker, Christian Terzlaff, Sabine 
Meyer, Heinrich Schi ff, and Truls 
M!i!rk. Lars Volc also collaborares wirh 
che actor Klaus-Maria Brandauer in a 
programme based on Dr Fausrus. June 
ı 998 marked the opening of a new 
chamber music festival in Heimbach, 
Germany founded by Lars Vogr. The 
festival' s huge success has been marked 
by rwo EMI CDs of l i  ve recordi ngs. 

CAMERATA SALZBURG 

CAMERATA SALZBURG 

• Camerata Salzburg, alışı lagelen bir 
klasik müzik orkestrası tanımına 
girmemektedir. Toplulukta çalan 
müzisyenler ve bu orkestrayı 



yönlendiren, şekillendiren ve 
başarısına katkıda bulunanlar gücünü 
oda müzigi diyalogundan alan bir 
sanat karakteri taşımak zorundadırlar. 
Müzisyenler müthiş bir uyum 
içersinde, birbirini din leyen, açık fikirli 
bir yaklaşıma sahip, kendine güveni 
tam ve hoşgörülü bir davranış biçimi 
içersinde olmalıdırlar. Müzisyenlerde 
aranan bu özel l ikler, 1 95 1  'de 
Bernhard Paumgartner tarafından 
kurulan orkestrayı hala ayakta 
tutmakta ve sanatsal gelişiminde 
orkestranın her kademesindeki 
üyeleri arasında yakın ve sıcak i l işkiler 
kurulmasını saglamaktadır. Hatta 
1 978'den 1 997'deki ölümüne kadar 
devam eden Sandor Vegh'in yönetimi 
sırasında orkestrada sıcak bir aile 
ortamı da oluşmuştur. Roger 
Narrington 1 997'de orkestraya 
Birinci Şef olarak atanmıştır. Buna ek 
olarak, Leonidas Kavakos 200 1 
yazından itibaren orkestranın Birinci 
Konuk Sanatçısı olarak belirlendi. 
Orkestranın repertuvarı Mozart' ın 
çok bil inen eserlerinden barok 
dönemin baş yapıtlarına, Viyana 
klasiklerine ve 20. yüzyı l ın öncü 
bestecilerine (Schönberg, Berg, 
Bart6k, Stravinsky) kadar 
genişlemektedir. Orkestra bugüne 
kadar Vegh'in yönetmenliginde geniş 
kayıt serileri (Mozart' ın serenadları, 
divertimentoları ve degişik piyano 
konçertoları) ve bireysel repertuvar 
eserleri kaydetti. Son zamanlarda ise 
Deutsche Grammophon için 
Mozart'ın  keman konçertolarını 
(Augustin Dumay); EMI için HK 
Gruber'in eserlerini (Franz Welser
Möst); ERA TO için Till Fellner'le 
birl ikte Mozart piyano konçertolarını 
ve Matthias Goerne ve Roger 
Norrington'la birlikte ise Bach'ın 
Kantat/ar'ın ı  kaydetti. 
Camerata Salzburg, çogunlugu özel 
sektör tarafından finanse edilen, ülke 
içinde ve dışında yılda yaklaşık 85 
konser vermektedir. Uluslararası 
Mozarteum Vakfı'yla işbirligi içinde 
Salzburg'ta seri konserler veren 
Camerata Salzburg, aynı zamanda 
Wiener Konzerthaus'ta da sık s ık 
konserler vermektedir. Orkestra 
uzun yıllar boyunca Salzburg 
Festivali'ne ve Salzburg Mozart 
Haftası'na opera ve konser orkestrası 
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olarak davet edilmektedir. 
Orkestra 1 999'da Avrupa Kültür 
Ödülü'nü aldı .  

• The Camerata Salzburg does not 
comply wirh the convemional notion of a 
chamber orchestra. Those who play in 
this orchesrra and who shape, form and 
comribure ro i ts success, musr have an 
arristic disposirian which draws i ts 
srrengrh from the chamber music 
dialogue. lnsrrumemalisrs musr possess 
highly runed, keen hearing, have an 
open-minded approach, self-confıdence 
and a roleram attitude. Such pre
requisites are some of the reasons why 
the Camerata has remained, si nce it was 
founded by Bernhard Paumgartner in 
195 1 ,  a kinship wirh srrong affıniries in 
every phase of irs artisric development, ro 
such an exrem that it adopred a family 
character during the long teadership of 
Sandor Vegh (from 1 978 ro his dearh in 
January 1 997). In Seprember 1997 Sir 
Roger Norringron was appoimed chief 
conductor of the orchesrra. In addirion, 
the violinist Leonidas Kavakos has held 
the posirion of principal guesr artise si nce 
summer 200 1 . 
The reperroire rakes also the less well
known works of Mozart i mo 
considerarion and is also dedicared to 
rhe masters of the Baroque period and 
the entire Viennese classics through to 
the main protagonists of the 20th 
century (Schönberg, Berg, Barr6k, 
Stravinsky). 
Extensive sets of works (such as 
Mozart' s serenades, divert imenti, 
cassations and various piano concertos) 
and numerous i ndividual works of the 
repertoires mentioneel have been 
produced for the audio media 
(Capriccio, Decca, Philips) under the 
supervision of Vegh. More recently, 
Mozart' s violin concerros (Augusrin 
Dumay) have been recorded for the 
Deutsche Grammophon, the works of 
HK Gruber (Franz Welser-Möst) for 
EMI, for ERATO Mozart piano 
concertos with Till Fellner and for 
Decca Bach camaras with Matthias 
Goerne and Roger Norringron. 
The Camerara Salzburg leads an active 
l i fe with various concerts and rours 
amounting ro 85 performances per year 
ar home and abroad, mainly sponsored 
by privare in itiative. 

The Camerara gives a series of concerrs 
in Salzburg in co-operation wirh the 
International Mozarteum Foundation 
and is a frequent guest every year in rhe 
Wiener Konzerrhaus Foundation. For 
many years, the Camerara Salzburg has 
been invited to the Salzburg Festival as 
well as ro the Mozart Week Salzburg as 
an opera and concert orchestra. 
In 1999 the Camerata Salzburg 
received the European Cul rural Award. 

Mozart: Senfoni No.38 

Yaşamını besteci l ikle kazanmak için 
1 78 1  'de Viyana'ya yerleşen Mozart, 
yeniden senfonik müzik yazmaya 
ancak 1 786 yıl ında başlayabi ldi. 38 
numaralı Re Majör Senfoni de aynı yıl 
bestelendi ve i lk seslendiril işi 1 9  
Ocak 1 789'da Figaro'nun Düğünü 
operasının sahneye konması için 
gittigi Prag'da yapıldı . Viyana'da 
sadece dokuz kez oynanan ve Mozart 
için her zaman umut kaynagı olan 
Figaro, Prag'da başarı kazanmış ve 
defalarca sahnelenmişti. Re Majör 
Senfoni de Praglı müzikseverler 
tarafından çok begenildi ve besteci 
Prag Operası için Don Giovanni'yi 
yazma teklifini aldı. 
Bu nedenle Prag Senfonisi adını alan 
eserin 4/4'1ük ölçüde ve Re majör 
tondaki 1 .  Bölümü uzun, agır (Adagio) 
tempoda törensel bir girişle başlar. 
Daha sonra minör tonda duyulan 
tema Don Giovanni'den izler taşır. 
Çabuk (AIIegro) tempodaki bölmede 
ise, tema iki kısımdan oluşur: Birincisi 
yalnızca yaylı çalgılarda duyulur, 
ikincisi ise terzet' ler (küçük üçlüler) 



1 49 

halinde fagotlarla yansıtı l ır. Agırca orkestra için yazdıgı Si bemol Majör rahatsızlanmış, türlü hastalık ve 
(Andante) tempoda, 6/8'1ik ölçüde, Randa'yu (Wo06) önce bu Op. / 9  doktorlarla ugraşmış; tavsiye edilen 
Sol majör tonda, yumuşak ve duygulu Konçerto'nun fınali olarak düşündügü, sakin ve sessiz köy yaşamı için gittigi 
anlatımdaki 2. Bölümde, trompetler çalınacagı zaman ise fınali Heil igenstadt'ta 6 Ekim günü 
ve timpani yoktur. Ana tema minör degiştirerek, i lk yorumdaki Adagio'yu vasiyetnamesini yazarak intiharı bile 
tona geçerek acılı bir yakarış havasına da yeniden yazdıgı bel irlenmiştir. düşünmüştü. Ancak bu karamsar hava 
bürünür. Çekingen bitiş ise bölümün 1 798 Prag yorumundan on yıl kadar 1 802 yazında tamamlayabildigi 2. 
şiirsel havasını artırır. 3. Bölüm, sonra, 1 809'da bugün kullanılan Senfoni'de hiç görülmez. 
2/4' 1ük ölçüde, Re majör tonda ve birinci bölüm kadansını da ögrencisi Prens Karl von lichnowsky'ye ithaf 
çok hızlı (Presto) tempodaki Finale, Arşidük Rudolf için, altı oktava ulaşan edilen ve ilk kez 5 Nisan 1 803'de 
ise Mozart' ın stili için şaşırtıcıdır. yeni piyanoları düşünerek yazmıştır. Viyana'da Theater an der Wien'de Do 
Alışılmış menuetto bölümünün 1 .  Bölüm, çabuk ve parlak (AIIegro Minör 3. Piyano Konçertosu ve lsa 
olmayışı nedeniyle eser con brio) tempoda, 4/4'1ük ölçüde ve Zeytin Dağında Oratoryosu ile birlikte 
'Menuetto'suz Senfoni' olarak da Si bemol majör tonda 90 mezür süren seslendirilen Senfoni bu yorumda pek 
anı l ır. Üfleme çalgıların ustaca yazı lmış uzun bir orkestra girişiyle başlar. başarılı bulunmamıştır. Çünkü 
partileri, çevik fagot partileri eşliginde Mozart etkilerinin hissedildigi bölümde Beethoven, senfoni kuruluşunda 
duyurulan çocukça neşeli havasıyla ilgi piyano, yeni bir temayla girdikten bir örnek alınan Haydn ve Mozart'ı aşmış 
çeker. Durmak bilmeksizin sürüp süre sonra ana temayı duyurur ve ve çagdaşları bu aşırı ve devrimci 
giden acelecilik, Mozart'ın ruhunun çeşitli modülasyonlada geliştirir. Bu da yenil igi anlayamamışlardı. 
huzursuzlugunu, taşıp kabarmasını bölüme şakacı ve şiirsel bir hava verir. Tıpkı /. Senfoni gibi, iki flüt, iki obua, 
yansıtır. (Süre 27') Yan temayı ise piyano süsleyerek iki klarnet, iki fagot, iki korno, iki 

geliştirir. Kadans sogukkanlı bir fugato trompet, timpani ve yaylı çalgılar için 

Beethoven: Piyano Konçertosu No.2 i le başlar; ustalıkla sergilenir ve ana yazı lan 2. Senfoni'n i n  1 .  Bölümü, i lk 
temayı geliştirir. senfoni gibi yine çok agır (Adagio 

Beethoven'in 1 790'da, ilkinden önce 2. Bölüm ise 3/4'1ük ölçüde, Mi  bemol molto) tempoda -daha da uzun 
Bonn'da başladıgı, 1 793'de yeniden majör tonda ve agır (Adagio) süren- bir girişle, 3/4'1ük ölçüde, Re 
yazdıgı, 1 794-5 yıllarında tekrar elden tempodadır. Re majör tondaki ilk majör tonda orkestranın unison ve 
geçirdigi ve 1 795 Martında Adagio'nun yerine yazı lan bu bölüm uzun tutulan bir Re sesiyle başlar. 
tamamladıgı bu piyano konçertosu gerçek Beethoven olarak tanımlanır. Hemen obua ve fagotların içtenlikli 
1 80 1 Araligında yayınlandıgı için 2. Içtenlikle, sakin, şiirsel havada önce cümlelerle araya girmelerine karşın, 
Konçerto olarak anılmıştır. orkestra tutti'siyle başlar. Piyanonun tüm çalgıların güçlü ve unison seslerle 
Konçerto'nun ithaf edildigi, Viyana girişi bu etkiyi daha güçlendirir. yükselmesi 9. Senfoni'yi de anımsatır. 
saray nazırlıgında ticaret müşaviri Arkadaki orkestra akorları Birinci kemanların önderliginde girilen 
olarak çalışan ve 1 805'de Viyana'da vurgulamaları bu şi irsellige karşıtl ık 4/4'1ük ölçüdeki, parlak ve çabuk 
ölen Cari Nicklas Elder Nickelsberg gibi gelirse de Beethoven Mozart' ın (AIIegro con brio) tempodaki canlı 
i le Beethoven'in nasıl tanıştıgı ise etkisinden kurtulmuş, benligine bölmede, ana tema önce 
bilinmemektedir. kavuşmuştur. Özellikle genişletilmiş viyolonsellerde, sonra da bas 
Konçertonun ilk çalınış tarihi de kesin coda'daki derin anlam ilgi çeker. yayl ıların yumuşak katıl ımıyla 
degi ldir: 29 Mart 1 795'de Antonio 3. Bölüm 6/8'1 ik ölçüde, çok çabuk duyurulur. Ikinci tema ise klarnet ve 
Salieri yönetiminde Beethoven ile (Molto allegro) tempoda bir fagotla, cümle sonları staccato tarzda 
yorumlandıgı sanılan eser, 1 798'de Rondo'dur. Hemen giren piyanonun belirlenir ve zaferi yansıtan doruga 
son şeklini almış, ancak 1 80 1  sundugu tema, bazı uzmanlarca guguk güvenle ulaşı l ı r. Coda da, yine ana 
Nisanında solo partisinin bitirilmesiyle kuşunun ötüşüne de benzetilir. tema üzerine kuruludur. 
yayıncılara önerilmiştir. Beethoven I S  Temaların çok yerinde vurgulamalada 2. Bölüm 3/8'1 ik ölçüde La majör 
Aralık 1 800 tarihli mektubunda sergilenerek yaşam sevinciyle tonda ve agırca (Larghetto) tempoda 
Leipzigli yayıncı FA Hoffmeister'e, bu işlendigi, piyaniste kendini pırıltıl ı romans benzeri ezgi lerle örülmüştür. 
konçertoyu en iyi eserleri arasında pasaj lada da gösterme olanagı Beethoven' in konser salonlarında en 
saymadıgını; 22 Nisan 1 80 l 'de de saglayan fınal Rondosu, Beethoven'in begenilen, en sevimli sayfalarını içerir. 
Breitkopf & Hartel'e mektubunda, varyasyon ustaligını da göstererek, Yaylı çalgılada duyurulan açış teması 
Moll'de basılan konçertosunu da piyanonun çok hafif, orkestranın çok üfleme çalgılada yinelenir; büyüleyici 
(Op. I S) pek begenmedigini yazar; güçlü karşıtlıgıyla özgün şekilde sona güzel l ikte bir şarkı duyulur. Çeşitli 
ancak insanların bu eserleri erer. (Süre 27') çalgı uygulamalarıyla, biraz da hüzünlü 
dinledikten sonra hüküm ve l irik ikinci tema yine b irinci 
verebileceklerini de ekler ve "müzik 

Beethoven: Senfoni No.2 kemanlada sergi lenir; yakınan havada 
politikasının geregi, en iyi konçertoları süren bölüm kırsal bir dans ezgisiyle 
insan bir süre yanında tutmal ıdır" Beethoven, sagırlıgı nedeniyle -belki de Heil igenstadt çayırlarının 
sözleriyle mektubunu bitirir. bunal ımının arttıgı 1 80 1 yı l ında 2. yansımasıyla- mutlu ve saf bir neşeye 
Beethoven'ın 1 795'de piyano ve Senfonfsi üzerinde çalışırken bürünür. 



3. Bölüm 3/4' 1ük ölçüde, Re majör 
tonda ve çabuk (AIIegro) tempoda bir 
Scherzo'dur. Beethoven bu arada 
kendine özgü ve cesur karakterini 
"bir forte(f) - üç piano(ppp)" notadan 
oluşan bir motifle yansıtır. Bu kısa 
motif, baslar, kemanlar ve kornolarla 
sürekli tekrarlanır. Trio bölmesi ise 
obua ve fagotlardaki kısa cümleyle bu 
parlak scherzo'ya karşıtl ıgını, en sade 
ve kontrastil şekilde hazırlar; 
yayl ıların arpej lerini üfleme çalgılar 
biraz da arsızca ve şakacı cevaplar. 
4. Bölüm 4/4' 1ük ölçüde, Re majör 
tonda ve çok çabuk (AIIegro molto) 
tempoda, yine mutlu havada ama 
güçlü (forte) başlayan rondo benzeri 
bir fınaldir. Zarif oldugu kadar etkili 
ana tema kemanlada vurgulanır. Ikinci 
tema ezgisel karakterdedir. Diger 
bölümlerden motifler yine canlanır, 
usta bir işlenişle şakacı bir savaşımla 
sürer. Uzun tutulan coda'da ise 
sürprizli biçimde, beklenmeyen 
armonilerle, boşlukta kalmış akor 
vuruşlarıyla eser sona erer. (Süre 38') 
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ORKESTRALAR - ODA MÜZ iG i - R E S iTALLER ORCII E STR A S - CHAMBER M l'S I C - R ECITALS 

TOROS CAN, piyano piano 

Katkıları için V LK ER GRUBU 'na le[ekkiir ederiz. 
We would /ike to thank VLKER GROUP for spomoring this performance. 

Cisar Franck ( 1 822- 1890) 
Prelüd, Koral ve Füg Prelude, Choral et Fugue 

György Ligeti ( 7 923-) 
Etütler l l  Ecudes ll  

• No. 7 Galamb Borong • No. 13 L 'escalier du D iab/e (Şeytanın Merdiveni); 
• No. l4  Columna infinita (Sonsuz Siitun) 

Ara lntermission 

Fazı/ Say ( 1 9 70-) 
Nasreddin Hoca'nın Dansları, Op. l Dances of Hodja Nasreddin, Op. l 

1 .  Devr-i Turan; 2. Devr-i H indi; 3. Bekta}i Raksam; 4. Şark-t Devri Revani Ve/ve/esi 

Paul Hindemith ( 1895 - 1 963) 
Bir Gecede . . .  Rüyalar ve Deneyimler, Op. I S  

In e i ner Nacht . . . Traume und Erlebnisse, Op. l 5  

1 .  Yorgunluklar 1 Mitdigkeiten; 
2. Çok yava1 1 Sehr Langsam; 

3. Pencere b'niindeki iki ağacm Fantastik Viieti 1 
Phantastisches D11ett zweier Bilitme vor dem Fenster 

4. Dinleyen gecedeki çağrtlar 1 R11[e in der horchenden Nacht 
5. Hayli htzlı sekizlikler 1 Ziemlich schnelle Achtel 

6. Çok canlı, oynak 1 Sehr lebhaft, flimmernd 
7. Sinirlilik 1 Nervositat 

8. Scherzo 
9. Program-Müziği: Guguk kupt ve baykuj 1 Programm-Mmik: Kuckuck und Uhu 

1 O. Y ava} bir Menuet stilinde 1 In der Art eines langsamen Menuetts 
l l . Prestissimo 

12. Kabus: Rigoletto 1 Bb'ser Traum. Rigoletto 
13 .  Fokstrot 1 Foxtrot 

14. Fina!: Çifte Fiig 1 Doppelfuge 

28.6.200 1 , Iş Sanat Istanbul Salonu, 1 9:30 İş Sanat İstanbul Hall, 7 :30pm 

TOROS CAN 

• Halen Eskişehir'de Anadolu 
Üniversitesi'nde sanatta yeterl i l ik 
çalışmalarını sürdüren Toros Can, 
Londra Kraliyet Müzik Koleji'nden 
yüksek lisans, Yale Üniversitesi'nden 
master, Southern Methodist 
Üniversitesi Meadows Sanat 
Okulu'ndan solistlik ve son olarak da 
Arizona Üniversitesi'nden doktora 
derecelerini aldı. l lhan Baran, 
Güherdal Çakırsoy, Tedd Joselson, 
Peter Katin, Peter Frank!, Joaquin 
Achucarro ve Nicholas Zumbro i le 
çalışan sanatçı Almanya, Hollanda, 
Fransa, Ingiltere, Romanya, Türkiye 
ve ABD'de konserler verdi. 1 999'da 
Green Valley (ABD) Piyano 
Yarışması'nda Birinci l ik, 1 998'de 
Fransa'nın Orleans Uluslararası 20. 
Yüzyıl Piyano Yarışması'nda "Bianche 
Selva," "Chevillion Bonnaud
Fondation de France" ve "Fondation 
Yvonne Lefebure"ün birincil ik 
ödüllerini kazanan Can, yaptıgı 
kayıtlarla da aralarında Diapason 
d'Or (2002), Repertoire (2000), 
Piano Le Magazine Dergisi - "Coup de 
Coeur" (2000) gibi belli başlı ödüller 
aldı. lzmir Senfoni, Istanbul Devlet 
Senfoni, Arizona Üniversitesi Senfoni, 
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni gibi çeşitli 
orkestralarla konserler ve resitaller 
veren, La Roque d'Antheron Piyano, 
Saint-Riquier ve Yapı Kredi Sanat 
Festivali gibi etkinl iklere katı lan 
Can'ın, CD kayıtlarının yanı sıra TRT, 
Fransız Radyosu, ve BBC-3 için canlı 
yayın kayıtları da bulunmaktadır. 
Konserlerinin yanı sıra, halen 
Anadolu Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'nda ögretim görevlisi 
olarak çalışmaktadır. 

• Toros Can, who received his early 
musical peeparation at the Hacettepe 
University State Conservatoire in 
Ankara, is currently engaged in studies 
in art at the Anadolu University, 
Eskişehir. Can completed his doctoral 
studies at the University of Arizona, in  
200 1 ,  having graduated from the 
Royal College of Music in  London, 
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Meadows School of rhe Arrs of motif yine koral ile cevaplan ır. Ara Karayip Adaları ve Bali Adasının 
Sourhern Merhodisr University in vermeden devam eden eserin üçüncü müzik unsurları, Conlon 
Dallas, and Yale University. His  bölümü Füg'de, Bach'ın Weinen, Nancarrow'un player piano (otomatik 
reachers include İlhan Baran, Güherdal Klagen Kantatı'n ın (Ağlamak, piyano) için parçaları ve de cazın 
Çakırsoy, Tedd Joselson, Peter Karin,  Yakınmak) ana motifine benzeyen ritmik canl ı l ığı gibi. Ayrıca, Ligeti 
Peter Frank!, Joaqufn Achucarro and tema, Franck'a özgü mistik anlayışla Avrupa piyano müziği geleneğinin iç 
Nicholas Zumbro. Can has performed ve büyük bir armoni ustalığıyla işlenir. yapısından kırık akorlar, gamlar, 
in Germany, the Nerherlands, France, Bu bölümde üç ana tema anıtsal bir oktavlı geçişler gibi temel unsurları da 
rhe UK, Turkey, Romania and rhe kontrpuan düzeniyle birleştirilmiş ve doğal olarak bu fantastik ve virtüoz 
USA. In 1 999, he was awarded rhe ton değişimleri (modülasyon) tekniği etütlerde kullanmış, bunu 
Firsr Prize in Green Valley Piano kullanı lmıştır. l ik kez 24 Ocak gerçekleştirirken de Chepin ve 
Comperirion and in 1 998, he won fırsr 1 885'de Societe Nationale'de Debussy'ye duyduğu saygıyı 
prizes of rhe Fondarion Yvonne seslendirilen eseri Faure'nin göstermiştir. Ancak Ligeti yine de bu 
Lefebure and Cheviil ion Bonnaud- öğrencisi, 'komple' müzikçi Gabriel unsurlardan yaralandığını kabul 
Fondarion de France comperirions and Pierne ( 1 863- 1 937) orkestraya da etmez. Bunun yanı sıra, mekanik 
rhe Blanche Selva prize in rhe Orleans uygulamıştır. (Süre 1 9') unsurları da reddeder ve bunların 
Inrernarional 20rh Cenrury Piano yalnızca piyanistik anlamda ve 
Comperirion in France. His CD 

Ligeti: Etütler bestecil ik alanında çalışmalar, virtüoz 
recordi ngs have also been awarded such piyano etütleri olduğunu ısrarla 
prizes as rhe Diapason d 'Or (2002), 1 956'da Rus işgali altındaki vurgular; bu şi irsel isimlerin nedenini 
Reperroire (2000), and Piano Le Macaristan'dan batıya sığınan 33 ise açıklamaya yanaşmaz. Bir amacının 
Magazine' s Coup de Coeur (2000). He yaşındaki Ligeti, gerçek kariyerine da piyanodaki teknik kapasitesinin 
has been a soloisr wirh various ancak o zaman başlayabilmiştir. sınırlarını göstermek olduğunu 
orchesrras such as the İzmir Symphony, Bartok'un önemli bir model belirtir. Tüm bu unsurların bileşimiyle 
İstanbul Srare Symphony, Acizona oluşturduğu Macaristan'da, eski değerlerin yeni bir stilde 
University Symphony and the Stalinizmin etkisiyle yeraltı sergilenişi de kendine özgü bir 
Presidenrial Symphony orchesrras, and direnişçileri gibi davranan ve batıya hayranlık uyandırır. 
has parricipared ro such fesrivals as La geçince hemen yeni teknikleri l ik birkaç etüdünü ünlü besteci Pierre 
Roque d' Anrheron Piano, Sainr-Riquier -çoğunlukla da avangard tarzı- bir Boulez'e ithaf eden Ligeti, 2. Kitap'tan 
and Yapı Kredi Arr Festival. Besides kurtuluş gibi görenlerin başında gelir. üç dakiyaya yakın süren ilkini, 1 988' de 
his CD recordi ngs, his performances Ancak Ligeti müziğini şöyle tanımlar: yazdığı No. l Etüt' e, Bali Adası esini 
have been broadcasr l ive by Radio de "Eserlerim onları sın ıflandırmak nedeniyle Galamb Borong adını vermiş 
France, Turkish-Radio-Television and isteyenlere olanak vermez; onlar ne ve Ulrich Eckhardt'a ithaf etmiştir. Yine 
BBC-3 .  Aside from performances, he i s  avangard, ne geleneksel, ne de tonal 2. Kitap'tan yedincisi, 1 993'te 
currenrly working as a lecrurer ar rhe ya da atonaldir. Ve kesinlikle bestelediği ve beş dakikayı aşan 
Anadolu University Srare postmodern de değildirler, çünkü süredeki No. I J  Etüt, L'escalier du Diable 
Conservaroire. geçmişi ironik tarzda dramatize (Şeytanın Merdiveni) adını taşır ve 

etmek bana tümüyle yabancı gelen bir Volker Banfield'e ithaf edilmiştir. 2. 

Franck: Prelüd, Koral ve Füg şeydir." Kitap'ın son parçası yine 1 993'te 
Ligeti'nin bestecil ik geleneği çok ince, yazılan No. 1 4  Etüt' e ise Latince başlıkla 

Fransız oda müziğine büyük etkisi hafif olarak belirir. Her türlü stil Columna infınita (Sonsuz Sütun) adı 
olan Cesar Franck en önemli kaygısından uzak kalan müzikal verilmiştir. Ligeti, Vincent Meier'e ithaf 
eserlerini yaşamının son on yıl ında unsurlar ve malzemeler kendi içinde ettiği bu Etüt'ü önce mekanik piyano 
bestelemiştir. 1 884'de piyano için karşı karşıya kalır. 1 985 ile 1 997 için bestelediğini belirtmiş. yalnızca iki 
yazılan Prelüd, Koral ve Füg de arasında yazdığı 1 7  Etüt'de de aynı dakika kadar süren bu hızlı parçanın bir 
bunlardan biridir. Bach'a büyük saygı yöntemi izlemiştir. Altı, sekiz ve üç piyanist tarafından da ancak ciddi bir 
besleyen ve onun prelüd-füg stilinde parçayı içeren ve üç kitaptan oluşan çalışma ile çalınabileceğini söylemiştir. 
bir eser yaratmak isteyen Franck, Etütler piyano çalışmaları olarak daha (Toplam süre 1 O') 
sonradan bu iki bölüm arasına bir önceki örneklerinden çok uzak kalır: 
Koral eklemiştir. Chopin, Liszt ya da Debussy'nin 

Say: Nasreddin Hoca'n ın Dansları Girişteki görkemli Prelüd'de arpı efsanevi etütlerine göre teknik 
andıran arpejlerle, 4/4'1ük ölçüde, çok zorluklar daha fazla tutulmuş, hatta Doldurduğu CD'Ierin hemen hepsi de 
kısa susuşlarla kesilen, yakınan bir virtüoz unsurlar insanı aşan, makineye müzik dünyasında büyük yankı bulan, 
ezgi belirir; ikinci tema ise daha yaklaşan tarzda düzenlenmiştir. çok beğeni len piyanistimiz Say 
tutkuludur. Ağır tempoda, kromatik Ligeti'nin esin kaynağı olarak pek çok konçertolar, orkestra ve oda 
akorlarla Koral' e geçilir. Yine 4/4'1ük şeyden yararlandığını söylenir: 1 4. müzikleri ve piyano eşlikli eserlerin 
ölçüdeki Koral yumuşak ve törensel yüzyıl mensural müziğinin yanı sıra solo piyano için de pek çok 
havada başlar; yalvaran tarzdaki ikinci karmaşıklığı, Afrika'nın Bantu müziği, parça bestelemiştir: Süit ( 1 986), 



sonradan konçertoya dönüştürülen 
Ipek Yolu ( 1 989), Nasreddin Hoca'nın 
Dansları ( 1 990), Antik Anadolu Modları 
Albümünden ( 1 99 1  ). Paganini'nin 
temaları üzerine modern caz sti l inde 
Çeşitleme/er ( 1 993), Fantezi Parçalar 
( 1 993), Caz Fantezileri ( 1 994), Aşık 
Veysel'in teması üzerine Kara Toprak 
( 1 997), Gülnihat ( 1 997), Mozart 
piyano konçertoları için Kadans/ar 
( 1 987-96) gibi eserler arasında 
Nasreddin Hoca'nın Dans/arı'nın özel 
bir yeri vardır. 
Fazıl Say 1 990'da besteledi�i ve adını 
sonradan Türk Dansları olarak 
de�iştirdi�i eserini 1 994'te 
Amerika'da Genç Konser Artistieri 
Yarışması'nın on dört kişi l ik jürisi 
önünde seçti�i serbest parça olarak 
çalmış, tüm oyları kazanarak birinci l i�i 
elde etmiş ve başarılı kariyerinin 
kapısını açmıştır. Kompozisyonlarında 
ritmin melodiyi aşan bir etken 
oldu�unu bel i rten Say, daha önceki 
Avrupa konserlerinde de en çok 
alkışianan bestesi olan Danslar' ı, 
1 995'te şöyle tanımlamış: "Bektaşi 
rakslarında kudüm kullanıl ıyor. 
Sadece kudümün ritimlerinden yola 
çıkarak ve bunları biraz hızlandırarak, 
çok ilginç ritmik ö�eler çıkarmak 
mümkün. Buna sadık kalarak modern 
caz ve ça�daş müzikten eklemeler 
yaptım, soyutlamaya gittim. Dünya 
literatüründe tabii pek az tanınan 
birşey bu, adamların akıllarının 
ucundan bile geçmeyecek ritim 
çeşitleri çıkıyor." Gerçekten de, bu 
hem karmaşık, hem zıt ritimlerin batı 
tarzında uyumu ve tüm bunların çok 
öz bir Do�u-Batı sentezi gibi çok kısa 
zamanda, altı-yedi dakika içine, dört 
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dansa sı�dırılması ve yorumcuya 
virtüozlu�unu sergi leme olana�ı 
sunulması din leyicileri şaşırtmakta ve 
büyülemektedir. Bu durumu 
Washington Post'un bir eleştirmeni 
1 995 Ocak ayındaki yazısında, "ulusal 
özell ikleri belirleyen enerji yüklü, 
fırtınalı, sürükleyici ve karmaşık 
ritimlerin müzi�i" olarak di le 
getirmiştir. (Süre 7') 

Hindemith: Bir Gecede . . .  

Keman ve viyolanın yanı sıra klarnet 
ve piyanoyu çok ustaca çalabilen, 
bestelerinde çok yönlü çalgı 
kullanımında da usta ve aynı zamanda 
pratik görüşlü olan H indemith piyano 
tınısına yeni renkler kazandırmıştır. 
"Piyanist ruhunu, ellerini ve pedal 
takımını müzikal formların tasviri için 
hareket ettirdi�i zaman u laşaca�ı eser, 
daima, insani seslerle birl ikte 
çalışmayla büyüyen deneyimler 
olacaktır," diyen Hindemith' in i lk 
denemelerinde piyanonun kendine, 
özüne bir karşı geliş, protesto 
hissedilir. Daha on üç yaşındayken 
kemanın teknik güçlüklerini yenen, 
yirmisinde de Frankfurt Operası 
konsertmaysteri olan, ancak 
piyanonun sesini insan sesine karşı bir 
kutup olarak alan Hindemith bu ikisi 
arasındaki dengeyi sa�lamaktan çok, 
bu çalgının vurma özelli�i üzerinde 
durmuş, solo piyano için Polonez 
( 1 9 1 7), In einer Nacht Op. / 5  ( 1 9 1 9), 
Sanat Op. / 7  ( 1 920), T anzstücke Op. / 9  
( 1 920), Süit ( 1 922), Klaviermusik 
Op.37 ( 1 .  Bölüm 1 925, 2. Bölüm 
1 926), iki küçük piyano parçası 
( 1 934) ve son olarak da 1 936'da üç 
sonat ( 1 .  La Majör; 2. Sol Majör; 3. S i  
bemol Majör) gibi eserler bestelemiş, 
ancak 1 963'teki ölümüne kadar 
piyanoyu solo çalgı olarak 
de�erlendirmemiş, yalnızca 1 942'de, 
piyanoda kontrpuan, tonal 
organizasyon ve çalışı araştıran Ludus 
Tona/is başlıklı etütleri yazmıştır. 
2 Haziran 1 9 1 9'da halk önünde kendi 
besteleriyle ilk resmi konserini veren 
H indemith'in programında Op. 7 
Piyanolu Beşltsi, Op. / 1  Keman ve 
Piyano için Iki Sonat'ı ve Op. l O 
Dörtlü'sü yer almıştı. Aynı yıl 
Hindemith, solo piyano için on dört 
parçadan oluşan /n einer Nacht . . .  

Tröume und Erlebnisse (Bir gecede . . .  
Rüyalar ve Deneyimler) adlı eserini 
tamamladı. Çeşitli anlatım tarzlarıyla 
her tür müzi�i kullandı�ı bu piyano 
parçalarını yazmaya 1 9 1 7  yı l ında 
başlamış, pek ço�unu da 1 9 1 9'da 
bitirmişti. Bestecisinin adı bi l inmese, 
başlı�ıyla Schumann'a ait oldu�u 
sanılacak olan eser dört bölüme 
ayrı labilir: Sakin ve dura�an havadaki 
ilk dört parçanın oluşturdu�u b irinci 
bölüm melankol ik bir dinginl ik 
içindedir ve i lk ikis i Do diyez minör 
tonda olan Yorgunluklar, Çok yavaş, 
Pencere önündeki iki a�acın Fantastik 
Düeti, Dinleyen Gecedeki Ça�rılar 
gibi Schumann tarzı romantik dört 
parçanın başlıkları içeri�e oldukça 
uyum sa�lar. Bu nostaljik atmosfer 
sanki post-romantik tarzın hala 
geçerli oldu�unu duyurur gibidir. 
Sonraki dört parça ise özell ikle 
piyano dili bakımından yenilikçidir; 
kromatik ve -Re majör'den pek 
uzaklaşmayan ilki dışında- tonal 
olmayan pasajları Hindemith ilk kez 
al ış ı lmış armonik örneklerden bu 
kadar uzaklaşarak kullanır ve "Hayli 
hızlı sekizlikler" (sekizlik notalar), 
"Çok canlı, oynak," "Sinirl i l ik," 
"Scherzo" gibi ismine göre de zaten 
çabuk çalınması gereken, -sonuncusu 
dışında bir dakika bile sürmeyen
parçalarda bu yolu başarıyla dener. 
Sonraki üç parçadan oluşan üçüncü 
kısım, "Guguk Kuşu i le Baykuş" 
arasındaki ilginç diyalogla başlar; 
giderek biçimsel ve yapısal 
özell iklerini kazanma yolunda "yavaş 
bir Menüet," sisli bir nostalji i le sti l ize 
edil ir ve bu kısım "Çok hızlı" 
(Prestissimo) parça i le bir makine 
gibi, ama yine de dinamik ve coşkulu 
sona erer. Son üç parçadan oluşan 
dördüncü bölüm genç Hindemith için 
en önemli sayfaları içerir: "Kabus" ya 
da "Kötü Rüya" başlıklı geleneksel 
klasiklikteki parçada Rigoletto'dan bir 
motif yalnızca radikale dönüşüm için 
kullanı l ır. Savaşçı havadaki "Foxtrot" 
cüretkar bir saldırganl ıkla cazdan 
esintiler taşır. Eserin son parçası 
"Çifte Füg" ile birl ikte, daha hızlı 
tempodaki Stretta (coda), tumturaklı, 
hatta kışkırtıcı tarza yönelen anıtsal 
havasına karşın, yine de şakacı 
unsurlar içerir: Kesintisizce Foxtrot'a 
ba�lanır. (Süre 23') 
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VIOLINS OF THE BERLIN PHILHARMONIC 

Katkıları iri n TÜRKiYE SJNAi KALKlNMA BANKASI A . Ş.ye tqekkiir ederiz. 

BERLIN FILARMONI 
KEMANLARI 

We would !ike to thank TÜRKIYE SlNAi KALKlNMA BANKASI A.Ş. for spansoring this perfomıance. -----ı VIOLINS OF THE BERLIN 

johann Pachelbel ( 1 653 - 1 706) 
Kanon, Re Majör Canon in D Major 

(Düzenleyen Arranged by Max Seiffert) 

Georges Bizet ( 1 838-1 875)  
Carmen Süiti Carmen Suite 

1. GiriJ 1 lntroduction; 2. Habanera; 3. lnternıezzo; 4. Çingene Jarktst /Gipsy song 
(Düzenleyen Arranged by Gerhard Tittel) 

Giacomo Puccini ( 1 858-1 924) 
Aryalar Süiti Suite of Arias 

1 .  La Boberne'den Rodolfo ve M imi'nin Dileti - II. Perdeden Musette'in Va/si 1 
Duet of Rodolfo and M imi from La Bohbne; Musetta's Waltz from Act II; 

2. Gianni Schicchi 'den "O mio babbina caro" from Gianni Schicchi 
(Düzenleyen Arranged by Gerhard Tittel) 

Sergei Prokofiev ( 1 89 1 - 1 953)  
Romeo ve Jülyet Süiti Romeo and Jul iet Suite 

1. Montegue ve Kapu/et'ler 1 The Montegues and the Capulets; 2. }iilyet 1 Juliet; 
3. Rahip 1 Father Lorenzo; 4. Tybalt'in Öliimii 1 Tybalt's death 

(Düzenleme Arranged by Gerhard Tittel) 

Ara lmermission 

jacques Bondon ( 1 927-) 
On Keman ve Piyano için Fantastik Danslar 

Famasric Dances for ren Violins and Piano 

/. L 'Arlequin aux itoiles; 2. Le reve brule; 3. Fiesta 

johannes Brahms ( 1 833- 1897) 
Macar Dansları No. l ,  6 ve S Hungarian Dances No. l ,  6 and 5 

(Düzenleme Arranged by Gerhard Tittel & Wolfram Heicking) 

PHILHARMONIC 

• Berl in  Filarmoni Kemanları 
1 993'te Laurentius Dinca tarafından, 
Berl in  Filarmoni Orkestrası 'nın eşsiz 
keman tınısından yararlanmak için 
kuruldu. Başka virtüoz kemancılarla 
da sık sık çalışmalar yapan topluluk, 
1 994'de ilk Almanya turnesine çıktı 
ve i lk CD'sini kaydetti. O tarihten 
itibaren Almanya'da başka konserler 
verdi; Japonya (üç kez), Ispanya, 
Fransa ve Güney Amerika 
turnelerine çıktı. Bu alışı lmamış 
kombinasyonla kurulmuş olan 
topluluk için popüler birçok eser, 
özel l ikle piyanist Harry Ermer ve 
Berlin'deki Müzik Akademisi 
üyelerinden Prof. Gerhard Tittel ve 
Prof. Wolfram Heicking tarafından 
yeniden düzenlendi. Orkestra için 
yeni eserler yazan besteci ler 
arasında Helmut Eder, Herbert 
Baumann, Roland Leistner-Mayer, 
Jacques Bondon, Prof. Sonnenburg, 
Dan Dediu ve John Hearn 
bulunmaktadır. 

• Violins of the Berlin Philharmonic 
was founded in 1 993 by Laurentius 
Dinca ro harness the unique 'violin ' 
sound of the orchesrra, typified by a 
warmrh and sonoriry, combined wirh 
guest violinists which is done wirh 
great success in many of the ir 
performances. They made their debut 
tour of Germany and recorded the ir 
first CD in 1 994 . Since rhen the 
group has continued ro perform in 
Germany and has roured in )apan on 
three occasions, Spain, France and 
South America. Tours of Asia and 
Europe are planned for 2002. Many 
popular works have been specially 
arranged for this unusual combination 
of violins and piano, in parti cu lar by 
Professor Gerhard Tirtel and Peafessor 
Wolfram Heicking, borh professors at 
the Academy of Music, Hans Eisle in 
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Georges Enescu ( 1 88 1 - 1 95 5 )  

Romen Rapsodisi No. l Rumanian Rhapsody No. ! 

(Düzenleme Arranged by Harry Ermer) 

29.6.2002, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia Eirene Museum, 7 : 30pm 

o 

Goethe lnstitut, lstPnbu/'a değerli kPtkıiPrmdtzn do/pyr teşekkiir ederiz. 
We would /ike to thPnk the Goethe Institute, Istanbul for their kind coiiPborPtion. 

Berlin and the pianist Harry Ermer. 
In addition many compasers have 
written especially for the group, 
i ncluding Helmut Eder, Herbere 
Baumann, Roland Leistner-Mayer, 
Jacques Bondon, Prof. Sonnenburg 
from Bern, Dan Dedi u and John 
Hearn. 

P achelbel: Kan on 

Güney Almanya'nın Nürnberg 
kentinde dofctn ve orada ölen Johann 
Pachelbel Kuzey Almanyalı D. 
Buxtehude ile birlikte 1 7. yüzyıl ın 
önemli org ustalarından sayılır. Bach 
ailesiyle yakın dostlu�u olan besteci, 
org için yazdıklarıyla ün kazanarak, 
Bach'a yol göstermiştir. Klavyeli 
çalgı lar ve oda müzi�i eserleri 
arasında en çok tanınan eseri 
orjinalde üç keman ve sürekli bas 
(basso continuo) için bestelenen, Re 

Majör Kanon'dur. 

Pachelbel'e onur kazandıran ve hatta 
günümüzde hafif müzik düzenlemeleri 
de yapılan bu görkemli eser, 30 küçük 
varyasyonla ustaca kurulmuş olgun ve 
haşmetli bir yapıya sahiptir. Kanon'da 

sade, ama büyüleyici yapıdaki tema, 
önce uzun tutulan notalarla üç keman 
tarafından başlatılır; sonra giderek 
hızlanırken sürekli bas aynı tempoda 
kalarak ilginç bir efekt yaratı lır. 
(Süre 4') 

Bizet: Carmen Süiti 

Ispanya'yı hiç görmemiş olan Fransız 
besteci Bizet'nin 1 875 Mart'ında ilk 
kez sahnelenen ve hiç be�enilmeyen 
Carmen Operası, onun ölümünden 
sonra ola�anüstü başarı kazanmış, 
1 820'1erde Sevi l ' in tütün fabrikasında 
çalışan çingene kızı Carmen i le 
jandarma çavuşu Don Jose'nin sonu 
traj ik  biten aşkını yansıtan eser, 
müzik tarihinin en ünlü operalarının 
başında yer almış, sonra da beş-altı 
bölümlü iki orkestra süiti 
oluşturulmuştur. 
Gerhard Tittel' in Berlin Filarmoni 
Kemanları için düzenledi�i Carmen 

Süiti ise, operanın önemli temasını, 
toreadorların birinci perdedeki 
4/4' 1ük ölçüdeki giriş temasını içeren 
Introduction (giriş), ya da Prelude 
bölümüdür. 2. Bölüm ise Carmen' in 



şuh tavı rla söyledigi ve dans ettigi 
Habanera'dır .  Küba kaynaklı 2/4' 1ük 
ölçüde b ir  dans olan Habanera i le 
dans ederken "L'amour est un 
oiseau rebel" ('Aşk asi b ir  kuştur') 
d iye başlayan kıvrak şarkıyı söyler. 
lntermezzo ise l irik, pastoral havada, 
pizzicato eşliginde duyurulan, 
hüzünlü bir ezgidir. Operada l l l .  
Entr'acte, üçüncü perdenin başında 
ara müzigi olarak kullanılan bu 
4/4' 1 ük  ölçüdeki zarif müzigi asl ında 
Bizet, Carmen için degil 
L'Arlesienne için bestelemiştir. 
Çingene müzigi olarak da tan ımlanan 
sü itin son bölümü, operanın ikinci 
perdesinin başında yer al ır. Dans 
bohemienne ('Çingene Dansı') adını 
da taşıyan bölümde, Carmen ve 
arkadaşları meyhanede eglenirken, 
askerler yandaki masalarda oturur. 
Çingene kızları 3/4' 1ük ritimle "Les 
tring des sistres tintaient" ('Çalgılar 
tıngırdıyordu') diye başlayan ve 
çingene müzigini öven şarkıyı def 
eşliginde dans ederken söyler. 

Puccini: Aryalar Süiti 

Yine Gerhard Tittel ' in Puccini 'nin La 
Boheme ve Gianni Schicchi 
operalarından bölümler üzerine 
düzenledigi süit, ünlü La Boheme i le 
başlıyor: Giuseppe Giacosa ve Luigi 
l l l ica'nın Henry Murger'in Scene de fa 
Vie Boheme (Bohem Yaşamdan 
Sahneler) adlı romanından l ibrettoya 
uyguladıkları ve Puccini 'nin 
Leoncaval lo'dan önce davranarak 
besteledigi, i lk kez 1 Şubat 1 896'da 
Torino'da sahnelenen dört perdelik 
operanın konusu 1 830'da Paris'de 
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geçer ve bohem yaşamı canlandırır. 
Şair Rodolfo (tenor), ressam 
Marcello (bariton) ve filozof Coll in 
(bas) i le müzikçi Schaunard (bariton) 
aynı çatı katında yaşamakta, yaşamın 
güçlüklerine birl ikte karşı 
koymaktadır. Bir akşam komşu 
odaların birinde oturan dikişçi kız 
Mimi (soprano), mumu için kibrit 
almaya gel ir; kızın el leri buz gibidir. 
Rodolfo'nun bunu belirten "Che 
gelida manina" (Ne soguk elcikler) 
aryasına Mimi kendini tanıtan "Mi 
chiamano Mimi" (Benim adım Mimi) 
aryasıyla cevap verir. Aralarında 
birden b ire aşk dogar: Kemanların 
akıcı eşliginde aşk düetini söylerler: 
"O soave fanciul la" (Sen ey en tatlı 
kız). l l .  Perdenin başlangıcı 
Monmartre'daki Monus Kahvesi'nde 
geçer. Koket bir kız olan Musetta 
ressam Marcello'nun eski nişanl ıs ıdır; 
ancak Marcello'yu kıskandırmak için 
yaşlı b ir zenginle kahveye gelerek 
cilveli tavrıyla ünlü valsini söyler: 
"Quando me'n vo soletto" 
('lstedigim yalnızca') ve Marcello i le 
yalnız kalabilmek için ayakkabısının 
s ıktıgını söyleyerek yanındaki adamı 
ayakkabıcıya gönderir. 
Puccini'nin diger ünlü bir operası da 
Gianni Schicchı"dir. "O mio babbine 
caro" aryası için 30. Yıl Konseri, sayfa 
57'ye bakınız. 

Prokofief: Romeo-Jülyet Süiti 

Prokofief beşinci balesi olan Romeo 
ve Jülyet'i 1 93 5'de tamamlamış, aynı 
yı l ın Eylül ayında Moskova'da konser 
biçiminde yorumlanan eseri 1 936'da 
iki bale süiti (Op.64a ve Op.64b) 
olarak düzenlemiştir. Bale olarak 
ancak 1 940'da Leningrad'ta (bugünkü 
St. Petersburg) Kirov Tiyatrosu'nda 
sahnelenen Romeo ve Jülyet'in 
konusu, Shakespeare'in aynı adlı ünlü 
eserinden alınmıştır ve 1 6. yüzyılda 
ltalya'nın kuzeyindeki Verona'da 
geçer. Eserde iki düşman ai leye, 
Montegue ve Kapulet'lere mensup 
iki sevgi l in in, Romeo i le Jülyet' in 
sonu traj ik  biten aşkları anlatılır. 
Yine Gerhard Tittel'in topluluk için 
düzenledigi balenin ilk bölümü olan 
süit, Montegue ve Kapulet'lerle başlar. 
Canlı ve temkinli (AIIegro pesante) 
tempoda, basların vurgulamalarıyla iki 

ailenin uşaklarının kavgası sergilenir. 2. 
Bölümde Jülyet'in çocuk saflıgı 
canlandırılır. Kişiligi, baloda canlı 
(Vivace) tempodaki zarif dansı, Rondo 
biçimdeki melodik gençlik temasıyla 
vurgulanır. Ancak bu tema -sanki 
sonraki trajediyi fark etmişcesine
hüzünlü ikinci temayla cevaplanır. 3. 
Bölüm Rahip Lerenzo'nun agır ve 
duygulu (Andante espressivo) tempoda 
canlandırılan, Romeo'ya ögüdüdür. Son 
bölümde ise Rameo'nun Montegu 
ailesinden Tybalt'ı öldürmesiyle sona 
eren bölümde, kemanların darbeli 
atakları, ölümü simgeleyen trajik ve 
törensel bitişle sona erer. 

Bondon: Fantastik Danslar 

Boulbon'da dogan Fransız besteci 
Jacques Bondon 1 946-48 arasında 
Cesar Franck Okulu'nda ve sonra da 
Paris Konservatuvarı'nda Mi lhaud ve 
Rivier i le kompozisyon, Dandelot ile 
armoni, Koechlin ile kontrpuan ve füg 
ögrenimi yapmış; 1 963'de Ensemble 
Mederne toplulugunu kurmuş ve 
Fransız Radyo-TV Kurumu 
Orkestrası yönetim kurulu üyesi 
olmuştur. Hafif müzik yazmaktan da 
çekinmeyen Bondon, 1 968 Grenoble 
Kış Olimpiyadı'nın müzigini 
bestelemiştir. Ciddi müzik olarak 
operalar; gitar, Ondes Martenot, 
keman, üfleme çalgılar gibi 
enstrümanlar için konçertoları da 
içeren pek çok orkestra eseri; küçük 
orkestra için eserler; çeşitli çalgılar 
için oda müzikleri; film ve sahne 
müzikleri de yazan Bondon, 1 998'de 
Berlin Filarmoni Orkestrası 
Kemanları için piyano eşlikli Fantastik 
Dansfar'ı bestelemiş ve bu eserini 
orkestraya ithaf etmiştir. 

Brahms: Üç Macar Dansı 

Gençliginde uzun süre, çigan tarzda 
çalan Macar kemancı Eduard 
Remenyi'ye eşlik eden, Macar ası l l ı  
kemancı Joseph Joachim ve Macar 
besteci Franz Liszt ile dostluk kuran 
Brahms, sonunda 1 869'da dört el 
piyano için iki bölüm halinde on 
Macar dansını yayınlamış; 1 880'de de 
1 1 dansı yine iki bölümde 
tamamlamıştır. Çok begenilen, adeta 
agırlıgınca altınla telif hakkı ödenen bu 



yirmi bir Macar Oansı'nın yalnızca üç 
tanesi (No. / ,  3 ve 1 O) Brahms 
tarafından orkestraya uygulanmış, 
diğerlerini ise Dvorak, Paul Juon, 
Andreas Hallen gibi müzikçiler 
düzenlemiştir. Keman 
düzenlemelerini Joseph Joachim ve 
Fritz Kreisler'in yaptığı dansların üç 
tanesi de, No. / ve No.6 Wolfram 
Heicking, No.5 ise Gerhard Tittel 
tarafından olmak üzere, on keman ve 
piyano için hazırlanmıştır. 
No. / Dans Sol minör tonda, oldukça 
çabuk (AIIegro molto) tempoda çok 
akıcı havada, sanki Tuna dalgalarını 
yansıtırcasına başlar. Ritmik kadanslı 
bölmelerle gelişir ve ağırca bölmede 
tam çigan tarzına ulaşır; sonra yine 
baştaki kısımla sona erer. No.6 Macar 
Dansı Re majör tonda, canl ı  (Vivace) 
tempoda başlar; burada Mittinger'in 
Gül Fidanı adlı ezgisi üstüne önce 
kaprisli majör bölme, sonra da 
kontrastil olarak duygulu minör 
bölme çok direngen (mo/to sostenuto) 
tempoda sergi lenir. No.S Macar Dansı 
ise tüm dizi içinde en ünlüsüdür. Sol 
minör dans, çigan kemancı Keler 
Bela'nın Bartfai Em/ek (Bartfai Anısı) 
adlı A-B-A kalibında üç bölmeli 
çardaşı üzerine yazı lmıştır. 2/4' 1ük 
ölçüde güçlü vurgulamalada gelişen 
çabuk (AI Iegro) tempolu bölmeyi, 
majör'e dönüşen canl ı  (vivace) bölme 
parlak ve rubato'lu tarzda izler. 
(Toplam süre 1 O') 

Enesm: Romen Rapsodisi No. l 

Romen müziğinin babası olarak kabul 
edilen Enescu, bestecil iği yanında 
kemancı, şef ve· öğretmen olarak da 
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ün yapmıştır. Yedi yaşında gittiği 
Viyana'da çağın ünlü öğretmenleriyle 
çalışmış, sekiz yaşında keman 
virtüozu olarak ilk konserini vermiş, 
1 4  yaşında Paris Konservatuvarı'nda 
keman öğrenimi yanında Massenet ve 
Faure'den kompozisyon dersleri 
almıştır. 1 897'de Paris'de kendi 
eserleriyle ilk konserini veren 
Enescu, ertesi yıl, 6 Şubat 1 898'de 
Colonne Konserleri'nde Op. l Poeme 
Roumain ('Romen Şiiri') adlı eseri 
başarıyla seslendiri lmiş, böylece onun 
ulusal Romen karakteri ön plana 
çıkmıştır. Enescu'nun dünya çapında 
tanınması ise 1 90 l 'de yazdığı iki 
Romen Rapsodisi i le olmuştur. Bu 
rapsodi lerdeki saf halk motifleri, 
renkli köy dansları ve çigan ezgileri 
fazla antılmadan canlı ve olduğu gibi 
kullanılmıştır. Enescu'ya göre Romen 
müziği, kendine özgü yönleri yanında, 
Macar ve Slav müziğinin ezgilerini, 
Latin müziğinin sıcak ve canlı 
havalarını da yansıtır. Ayrıca Romen 
çingeneleri de Hint ve Mısır 
müziğinden izleri bu müziğe 
aktarmıştır. Enescu bu arada 
Romanya ovalarının ağıt tarzı şarkısı 
olan doina'ları, hora ve sırba adlı 
coşkulu, hatta çılgınca dansları 
değerlendirmiş; önce ağır tempodaki 
girişi ve sonra da canlı dans fınallerini, 
armonide tonalitenin sınırında 
kalarak, Fransız etkisi görülen akıcı, 
renkli orkestral çizgi ler halinde 
sıralamıştır. Kullandığı temaları 
ülkenin en ünlü kemancısı, halk 
virtüozu Grigoras Dinucu'nun ( 1 889-
1 949) repertuvarından, onun hora ve 
sirba'larından alarak işlemiştir. 
Rom en Rapsodileri 7 Şubat 1 908' de 
Paris'deki Salle Gaveau'da Pablo 
Casals yönetiminde ilk kez çalınmış 
ve büyük başarı kazanmıştır. B. 
Croce-Spinell i'ye ithaf edilen / .  
Romen Rapsodisi La  majör tondadır ve 
önce 4/4'1ük ölçüde ağır ve lirik bir 
girişle başlar ve hemen hızlanıp 
ağırlaşarak, birinci kemanın 
önderliğinde "Hora lui Dobrica" 
('Dobruca Horası'), "Mugur, 
mugurel" ('Küçük Asma') şarkıları ve 
olağanüstü virtüoz parça "Ciocirlia" 
('Tarla Kuşu') ile, daha birçok ezgiyi 
de yansıtarak 6/8' 1 ik ve 2/4'1ük 
ölçülerde değişen ritimlerle sürer ve 
parlak virtüoz finalle sona ermeden 

önce kısa bir duraklamadan sonra 
oryantal pasajla ilgi çeker. Eseri on 
keman ve piyano için Harry Ermer 
düzenlemiştir. (Süre 1 O') 
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LES ARTS FLORISSANTS 

� BORUSAN 
Katktlart i[in BORUSAN HOLDING A.Ş. ve TÜRK EKONOMI BANKASI "na teıekkiir ederiz. 

W e would /ike to thank BORUSAN HOLDING A.Ş. cmd TÜRK EKONOMI BA NKASI 
for spansoring this performance. 

WILLIAM CHRISTIE, şef conductor 

WILLIAM C HRISTIE 

• 1 944'de New York, Buffalo'da 
dogan William Christie, Harvard ve 
Yale'deki egitiminin ardından, 
1 97 1 'de Fransa'ya yerleşti ve 
Kenneth Gilbert ve David Fuller'le 

SUNHAE IM, soprano (Hanne) klavsen çalışmalarını sürdürdü. 
PAUL AGNEW, tenor (Lucas) 1 976'da Rene Jacobs'un Concerto 
-------------------------------1 Vocale topluluguna katılarak 1 980'e 

NEAL DAVIES, bas bass (Simon) kadar org ve piyano çaldı. 1 979'da 

]oseph Haydn ( 1 732- 1 809) 
Mevsimler The Seasons (Hob.H 2 1 /3) 

1 . l ikbahar The Spring 

Giriş Inrroducrion (Largo-vivace) 
1 .  Resitative (Simon-Lucas-Hanne): Seht, wie der strenge Winter 

2. Köylülerin Korosu Chorus of Peasanrs: Komm ho Ider Lenz 
3. Recitative (Simon): V om Widder strahlet jetzt 

4. Aria (Simon): Schon eilet froh 
S. Recitative (Lucas): Der Landmann hat sein Werk vollbracht 

6. Terzetto ve Koro Trio and Chorus: Sei nun gnadig 
7. Recitative (Hanne): Erhört ist unser Flehn 
8. Neşe Şarkısı Song of Joy: O wie Lieblich 

Koro Chorus: Ewiger, machtiger, gütiger Gott 
l l .  Yaz The Summer 

9. Recitative (Lucas-Simon): In grauem Schleier 
1 O. Aria (Simon): Der muntre Hirt 

Recitative (Hanne): Die Morgen röte bricht hervor 
l l . Terzetto ve Koro Trio and Chorus: Sie steigt herauf, die Sonne 

1 2. Recitative (Simone): Nun regt und bewegt sich alles 
Recitative (Lucas): Die Mittagssonne brennet jetzt 

1 3. Cavatina: Dem Druck erliegt die Natur 
1 4. Recitative (Hanne): Willkommen jetzt, o dunkler Hain 

1 S. Aria (Hanne): Welche Labung für die Sin ne 
1 6. Recitative (Simon): O seht! Es steiget 

1 7. Koro Chorus: Ach, das Ungewitter naht 
1 8. Terzetto ve Koro Trio and Chorus: Die düsteren Wolken trennen sich 

Les Arts Florissants'ı kurmasıyla 
beraber 1 7. ve 1 8. yüzyı l lara ait 
ltalyan, Fransız ve Ingiliz müziklerini 
incelemeye ve seslendirmeye başladı. 
Küçük gruplara oldugu kadar 
sol istlere, korolara ve orkestralara da 
eşlik eden, gerek dinsel ve gerekse 
dramatik müzikleri de icra eden bu 
alışılmamış topluluk ona, o 
dönemlerin vokal teknikleri üzerine 
geniş araştırmalar yapma olanagını 
sagladı .  Les Arts Florissants'la 
kaydettigi yetmişin üzerindeki kayıtla 
birçok uluslararası ödül kazandı .  
Sanatçının yaptıgı son kayıt Lully'nin 
Divertissements de Versai//es'ıdır. 
Glyndebourne, Zürih ve Berlin gibi 
belli başlı orkestraları düzenli olarak 
yöneten Christie, 1 993'de Fransız 
"Legion d'Honneur" ve 1 997'de ise 
"Prix Grand Siecle Laurent Perrier" 
ödüllerini aldı. Sanatçı son olarak 
Haendel'in Rode/inda'sın ı  Paris 
Chatelet Tiyatrosu'nda, Gluck'ün 
lphigenie en Touride eserini ise Zürih 
Opernhaus'da yönetti. Önümüzdeki 
sezonda Berlin Filarmoni 
Orkestrası 'n ın i lk Misafir Şefi olacak 
olan Christie, genç müzisyenlerin 
egitimine de büyük önem 



1 l l l .  Sonbahar The Autumn 
Giriş Inrroducrion 

1 5 9  

1 9. Recitative (Hanne): Was durch seine Blüte 
20. Recitative (Lucas-Simon): Den reichen Vorrat führt er nun 

Terzetto ve Koro Trio and Chorus: So lohnet die Natur 
2 1 .  Recitative: Seht, wie zum Haselbusche dort 

22. Düet Duet (Lucas-Hanne): lhr Schönen aus der Stadt 
23. Recitative (Simone): Nun zeiget das entblösste Feld 

24. Aria (Simon): Seht auf die breiten Wiesen hin 
25. Recitative (Lucas): Hier treibt ei n dichter Kreis 

26. Köylülerin ve Avcıların Korosu Chorus of Peasanrs and Hunrers: Hört das 
27. Recitative: Am Rebenstocke blinket jetzt 

28. Koro Chorus: Juche! Juche! Der W ei n ist da 
IV. Kış The Winrer 

Giriş Ineroduction (Adagio) 
29. Recitative (Simon-Hanne): Nun senket sich das blasse Jahr 

30. Cavatina: Licht und Leben sind geschwachet 
3 1 .  Recitative: Gefesselt steht der breite See 
32. Aria (Lucas): Hier steht der Wand'rer nun 

33. Recitative: So wie er naht 
34. Şarkı (Hanne) ve Koro Song ( Han ne) with Chorus: Knurre, schnurre 

35. Recitative (Lucas): Abgesponnen ist der Flachs 
36. Şarkı (Hanne) ve Koro Song (Hanne) with Chorus: Ein Madchen 

37. Recitative (Simon): Vom dürren Osten dringt 
38. Aria (Simon): Erblicke hier, betörter Mensch 

Recitative (Simon): Die bleibt allein 
39. Terzetto ve Çifte Koro Trio and two Chorus: Dann bricht der grosse Morgen an 

1 .7.2002, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia Eirene Museum, 7 : 30pm 

vermektedir. Christie son olarak, 
2002 Sonbaharı'nda Le Jardin des Voix 
başlıgı altında genç şancılar için bir 
egitim programı başlattı. 

• Born in  1 944 i n  Buffalo, New York, 
William Christie graduated from 
Harvard and Yale. Then, in 1 97 1 ,  he 
setrled in France where he conrinued 
his harpsichord studies with Kenneth 
Gilberr and David Fuller. In 1 976,  he 
joined Rene Jacobs' Concerro Vocale 
where he played piano and organ unril 
1 980. In  1 979 he founded Les Arrs 
Florissanrs, and rapidly began 
exploring French, lralian and English 
m u sic of the l 7 th and l 8th cenruries; 
this unusual ensemble -performing 
equally well in small groups as with 
soloists, choir and orchestra, whether in  
sacred or dramatic works- gave h im the 
opportunity to conrribute grearly ro the 
renaissance of i ncerest in vocal 
technique of the l 7th and l 8th 
cenruries. Les Arts Florissants' 70 
recordi ngs have received numerous 
inrernational prizes. Christie's laresr 
recording is Lully's Divertissements de 

Versailles, excerpts of Lully's operas. He 
regularly conducts other orchestras 
such as Glyndebourne, Zurich and 
Berl in .  Christie was awarded the 
prestigious French Legion d'Honneur 
in  1 993 and Prix Grand Siecle Laurenr 
Perrier for services ro French music in  
1 997.  He  recenrly conducted Rodelinda 

by Handel at the Theiltre du Chatelet 
in Paris, and Iphigenie en Taıtride by 
Gluck at the Zurich Opernhaus. Next 
season, he will be the fırst guest 
conductor of the Berl in  Philharmonic 
under Simon Ratrle's d irecrorship. 
William Christie is  also equally 
commitred to the training and 
professional developmenr of young 
arrisrs, and has nurrured several 
generations of s ingers and 
instrumenralists over the last 25 years. 
His laresr venrure in the field of 
training and development, Lejardin des 

Voix, is a European workshop for young 
singers, which will take place in the 
Aurumn of 2002.  

SUNHAE IM 

• 1 976'da Güney Kore'de 
Cholwon'da dogan Sunhae lm, 1 994-



98 yılları arasında Seul Ulusal 
Üniversitesi Müzik Kolej i'nde Prof. 
Lokyung Pak i le ve daha sonra 
Karlsruhe'deki Müzik 
Yüksekokulu'nda Prof. Roland 
Hermann'la çalıştı. 1 997'de Kore 1 O. 
Gençlik Yarışması Ödülü'nün yanısıra, 
Kore'deki, Schubert Derneği'nden 
ödüller kazandı. Mayıs 2000'de 
Brüksel'deki Kraliçe Elizabeth 
Yarışması'nda fınale kaldı. Daha sonra 
Phil ippe Herreweghe yönetiminde 
Avrupa'da konserler veren lm, 
Gönnenwein yönetiminde Brahms'ın 
Requiem'ini, Bach' ın Aziz Matta 
Pasyonu'nu, Frans Brüggen 
yönetiminde Mozart' ın Do Minör 
Mes' ini ,  Marcus Creed yönetiminde 
ise Bach'ın Si Minör Mes'ini çeşitli 
defalar seslendirdi. lm 200 1 'de ise 
Hogwood'la Berlin ve Zürih'te Aziz 
Matta Pasyonu'nda söyledi. 

• Born in Cholwon, South Korea i n  
ı 976, Sunhae Im studied w i t h  Prof. 
Lokyung Pak at the Music College of 
the Seoul National University and with 
Prof. Roland Hermann at the 
Hochschule für Musik Karlsruhe in  
Germany. She was awarded a prize at 
the ı Oth Youth Competition i n  Korea 
and was rewarded by the Korean 
Schubert Society. In May 2000, she 
became a finalist at the Reine El isabeth 
Competition in Brussels. She has 
performed in Europe under the baton of 
Philippe Herreweghe, and sung 
numerous times Bach's St. Matthew 

Passion with Gönnenwein,  Mozart' s C 

Minor Mass with Frans Brüggen, and 
Bach's B Minor Mass with Marcus 
Creed. In 200 ı ,  Im performed in St. 

1 60 
Matthew Passion with Hogwood in  
Berl in and Zurich. 

PAUL AGNEW 

• Paul Agnew 1 964 yılında 
Glasgow'da doğdu. Oxford'daki 
Magdalen Koleji'nde koro eğitimi aldı. 
Birçok ünlü şefle çalışan sanatçının 
çalışmaları arasında Monteverdi 
Korosu'yla King Arthur; Academy of 
Ancient Music ile Joshua; 
Tafelmusik'le Dioc/esian; Amsterdam 
Barok Orkestrası'yla Bach'ın Si Minör 
Mes'i ve Kantat/ar'ı bulunmaktadır. 
Çeşitli festivaliere katı lan, lavtacı 
Christopher Wilson'la resitaller 
veren ve birçok CD kaydı bulunan 
sanatçı Fransa, Ingi ltere, Portekiz ve 
ABD gibi ülkelerde konserler verdi. 
Sanatçının son olarak yaptığı 
anlaşmalar arasında, Gabrieli 
Consort'la Septimus (Theodora), 
Amsterdam Barok Orkestrası'yla 
Viyana, Amsterdam, Roma ve New 
York turnesinde Bach'ın Aziz Markos 
Pasyonu, Gabrieli Consort'la birl ikte 
Bach'ın Paska/ya Oratoryosu yer 
almaktadır. 

• Paul Agnew was born in  Glasgow in 
ı 964. He read music as a Choral 
Scholar at Magdalen College, Oxford. 
His engagements have included King 

A rthur with the Monteverdi Choir, 
joshıta with the Academy of Ancient 
Music, Dioclesian w ith Tafelmusik and 
Bach's B Minor Mass and Cantatas with 
the Amsterdam Baroque Orchestra. 
Agnew, who has been invi ted to 
numerous festivals, has performed 
recitals with the lutenist Christopher 

Wilson, has various CD recordi ngs, and 
has appeared in such countries as 
France, the United Kingdom, Portugal 
and the United States. His  recent 
engagements i nclude Septimus 
(Theodora) with the Gabrieli Consort, 
Bach's St Mark Passion with the 
Amsterdam Baroque Ürehescra on tour 
to Vienna, Amsterdam, Rome and New 
York, and Bach's Easter Oratorio. 

N EAL DAVIES 

• Newport'ta doğan Neal Davies, 
King's College ve Kraliyet Müzik 
Akademisi'nde eğitim gördü. 
Çalışmalarını daha sonra Gwyneth 
Jones'ın gözetiminde Zürih'teki 
Uluslararası Opera Stüdyosu'nda 
sürdürdü. Profesyonel hayatına 
Coburg Operası'nda başladı ve 
Marsilya, Galler Ulusal Operası ve 
lskoç Operası'nda başarı kazandı. 
Edingburg Festivali'nde 
Rozhdestvensky, Runnicles ve 
Mackerras yönetiminde düzenli 
olarak sahneye çıktı. 1 99 1  'de Cardiff 
Şan Yarışması'nda Lied Ödülü'nü aldı. 
Colin Davis yönetiminde Britten'ın Bir 
Yaz Gecesi Rüyası; Paul McCreesh 
yönetiminde Messiah ve Theodora, 
Robert King yönetiminde Vivaldi 
Kantatları ve Haendel'in L'AIIegro, il 
Penseroso ed il Moderato gibi başarıl ı 
kayıtlar gerçekleştiren sanatçı Ingiliz 
Ulusal, Kraliyet Covent Garden ve 
Galler Ulusal operalarında çok 
başarılı temsiller gerçekleştirdi. 

• Neal Davies was born in Newport, 
Gwent and studied at King's College, 
London, and the Royal Academy of 
Music. He continued h i s  studies at the 
International Opera Stud io, Zurich, 
u nder the patranage of Dame 
Gwyneth Jones. His  professional 
debut was with the Coburg Opera and 
he subsequently appeared with the 
Opera de Marsei l le, Welsh National 
Opera and Scorrish Opera. He has 
been a regular guest at the Edinburgh 
Festival (performing under 
Rozhdestvensky, Runnicles and 
Mackerras). He won the Lieder Prize 
at the 1 99 1  Cardiff Singer of the 
World Compet ition . Recordings 
include Bri rren's A Midsummer Night's 

Dream under Sir Co! in Davis,  Messiah 



Vivaldi CantataJ and Handel's 
L 'Aiiegro, il PemeroJo ed il Moderato 

under Robert King.  His appearances 
at the Engl ish National Opera, Royal 
Opera, Covent Garden and the Welsh 
National Opera have been very much 
acclaimed. 

LES ARTS FLORISSANTS 

• 1 979'da Will iam Christie 
tarafından Paris'te kurulan Les Arts 
Florissants Orkestrası, ismini Marc
Antoine Charpentier'nin aynı isimli 
eserinden aldı. Çalışmalarını 1 7. ve 
1 8. yüzyıl müzikleri alanında 
yoğunlaştıran topluluk, repertuvarını 
daha çok Paris'teki Fransız Ulusal 
Kütüphanesi'nde bulunan ve henüz 
basılmamış eserleri değerlendirerek 
oluşturuyor (Charpentier, Campra, 
Monteclair, Moul ine, Lambert, 
Bouzignac ve Rossi). Opera 
alanındaki çalışmalarıyla da tanınan 
orkestra, Lully'nin Atys, Purcell ' in 
Fairy Queen, Rameau'nun lndes 
Ga/antes ve Hippolyte et Aricie ve 
Carpentier'nin Medee is imli eserlerini 
başarıyla seslendirdi. Topluluk, 
Fransız Kültür Bakanlığı, Caen 
Belediyesi, Basse-Normandie Bölge 
Konseyi ve ana sponsoru olan finans 
kuruluşu Morgan Stanley tarafından 
desteklenmektedir. Topluluk son 
olarak Les Divertissements de Versail/es 
isimli Lully'nın tiyatro için bestelediği 
eserlerinden oluşan bir CD kaydetti. 
Les Arts Florissants önümüzdeki 
sezonda Berlin Filarmoni'yle ortak 
çalışmalar yapacak ve 2003'de 
Japonya ve Güney Doğu Asya'da 
turneye çıkacak. 

1 6 1  

• The vocal and i nstrumental 
ensemble Les Ares Forissants was 
foundecl by Will iam Christie in 1979 
in Paris, three centuries after the 
creation of the work by Mare-Aneoine 
Charpentier from which it takes i ts 
name. From the outset, the group has 
devared itself tO the research of 1 7 th 
and 1 8th century music. Their 
repertoire is compaseel co a large extent 
of u nedireel works, most notably those 
from the Bibliotheque Narianale de 
France in Paris (Charpentier, Campra, 
Monceclair, Moul ine, Lambert, 
Bouzignac and Rossi). Les Arts 
Florissants have alsa particularly earned 
recogn i  tion for the ir i nterpretations of 
operas, notably with Lully's AtyJ, 

Purcell's Fairy Queen, Rameau's lndeJ 

GaianteJ and Hippoiyte et Aricie and 
Charpemier's Medee. Les Ares 
Florissants is fundeel by the French 
M inistry of Culture, the town of Caen, 
the Conseil Regional de Basse
Normandie and its principal spansor is 
Morgan Stanley. Their most recem 
release is a recordi ng of LeJ 

DivertinementJ de VeYJaiileJ, a journey 
through Lully's works for music 
theatre. Forthcomi ng international 
projeers include a collaboration with 
The Philharmonic in Berlin next season 
and a tOur of )apan and South-Easr Asia 
in  2003 .  

Haydn: M evsimler 

Joseph Haydn bu ikinci büyük 
oratoryosunu, ilki Yaratılış'tan hemen 
sonra bestelemeye başladı; 1 799 i le 
1 800'de, iki yorucu yıl boyunca 
çalıştıktan sonra tamamlanan eser i lk 
kez 24 Nisan 1 80 l 'de, sonra da 27 
Nisan ve 1 Mayıs günleri Viyana'nın 
Schwarzenberg sarayında özel olarak 
temsil edildi. Bir-iki hafta sonra da 
imparatorluk sarayında, Kraliçe Maria 
Theresia'nın  da katıl ımıyla söylendi. 
29 Mayıs 1 80 1 'de ise resmen 
Redoutensaal'in büyük salonunda 
Viyanal l lara sunuldu. 
Oratoryonun metni, ilki gibi 
Ingilizceden çevrilmişti: Mevsimler, asıl 
adıyla The Seasons, Ingiliz yazar James 
Thomson'un ( 1 700-48) 1 726'da 
yayınlanmış bir eseriydi. Thomson 
hümanist bir anlayışla, MÖ 1 .  yüzyılda 
yaşamış olan Romalı şair Vergilius'u 

örnek almıştı: Thomson da doğanın 
köy yaşamı üzerine etkisini ahlak 
yönünden ele alarak tabiatın 
köylüdeki yansımasını izlemişti. Haydn 
ile aynı yaşlarda olan diplomat, saray 
kütüphanecisi ve amatör besteci 
Gottfried van Swieten ( 1 734- 1 803) 
Londra'da bulunduğu sırada bu metni 
bulmuş, Almanca'ya çevirmiş ve 
Haydn'a ulaştırmıştı. Ancak despot 
bir yapıda olan Swieten çabuk 
başarıya ulaşmak istiyor, hatta 
Haydn'a müzik yönünden öğütler de 
veriyordu. Çalışmayı dehanın i lk 
koşulu olarak kabul eden Haydn, i lk 
kez yakınıyor, 67 yaşın verdiği 
yorgunlukla isyan ediyordu. 
Swieten'in işe karışması bazen büyük 
kavgalara dahi neden oluyordu. Eser 
bittiğinde Haydn'ın başı ateşten 
yanıyordu ve bu olayı, fantezisinin 
sürekli notalarla ve müzikle meşgul 
edilmesini yaşamının en büyük 
işkencesi olarak tanıml ıyor, hatta 
"Mevsimler'i hiç yazmamalıydım" 
diyordu. 
Haydn uzmanı Karl Geiringer'in her 
birini bir bütün kantat olarak 
nitelendirdiği dört bölümlü Mevsimler, 
Breitkopf yayınevindeki i lk basımında 
"Oratoryo" başlığını taş ımıyordu. 
Birbiri ardına, biraz gevşek sıralanan 
bu dört mevsimde Haydn, koroyla 
birlikte üç soliste yer vermiş, "Kış"ın 
sonunda ise ayrı bir koro daha 
kullanmıştır. Her mevsimin başında da 
enstrümantal bir giriş öngörmüş, 
bunlarda da yı llarının büyük senfonik 
deneyimini değerlendirmiştir. 
Solistlere verilen "resitatif' ve "arya" 
bölümleri ise onun estetik anlayışını 
yansıtmaktadır: Metnin müzikle 
yansıması olan resitatifte Haydn, 
Bach gibi ruhsal bir geril imi 
öngörmez; yükselen, alçalan melodi 
çizgi lerinde hareketlerin dinamiğini 
gözetir. Metnin bestelenmiş şekli olan 
arya'da ise statik, durağan prensipleri 
sergiler, onları tasvirde kullanır. 
Böylece l irik ve bir ilahi biçimine 
yaklaşan hayranl ıkla, sevgiyle doğa 
anlatı l ırken, Haydn biraz da kendi 
çocukluğunun geçtiği kırsal çevreyi, 
güney Avusturya'nın düzlüklerini, 
tarlalarını, bağlarını anımsar. Eserin 
baş kişileri de köylüdür: Koro da 
köylüler, ya da avcılar korosu olarak 
görünür. Üç sol isten Simon (bas) 



toprağı kiralayıp, işleten marabadır. 
Onun kızı olan Hanne -Ingilizce 
aslında Jane- soprano partisini 
üstlenir; d iğer genç köylü Lucas 
(tenor) ise Hanne'nin sevgilisidir. 
1. Bölüm "Ilkbahar" tohum ve ümit 
mevsimidir. Girişteki orkestra müziği 
önce buruk, minör tonda kıştan 
bahara geçişi yansıtır: Ağır (Largo) 
tempoda, dört mezür süren Sol-Fa-Mi 
bemol-Re sıralaması teksesli (unison) 
olarak yaylılar ve fagot tarafından 
duyurulurken, kış ın boşluğu, buzlu 
yalnızlığı dile getiri l ir. Bunu izleyen 
canlı (Vivace) tempoda bir 
koşuşturma, sanki çılgınca bir didişme 
zirveye ulaşınca üç solistin resitatifı 
duyulur: "Belalı kışın uzaktaki kutba 
çekip gittiğini seyredin" (No. i ). l ik 
koroda köylüler yalın bir halk müziği 
benzeri havada, "Gel kutsal bahar" 
sözleriyle sevinçlerini belirtir (No.2). 
Orta bölmeye kızlar ve kadınlar 
korosu katı l ır; erkekler korosu ise 
onları ihtiyatlı olmaya çağınrken 
müzikte, kışın minör armonileri ve 
disonansları belirerek karşıt bir 
ortam yaratır. Simon'un "Köylü mutlu 
şekilde tarlasına gitmek için acele 
ediyor" (No.4) diye başlayan aryası 
ise saf bir doğa sevgisini yansıtır. 
Haydn burada şakacı bir tavırla, ısl ık 
çalarak sabanını süren köylüyü, 
Sürpriz Senfoni'sinin ikinci bölümünün 
ünlü ezgisiyle canlandırmıştır. 
Köylünün işinin sona erdiğini 
söyleyen Lucas'ın resitatifınden 
(No.5) sonra köylüler korosu ve üç 
solist tanrının kutsamasını ister; 
yağmurun sulamasını, rüzgarın 
yumuşamasını, güneşin parlaklığını 
arzulayan dinsel ve törensel hava 
ağırlıklı ilginç bölüm d ikkat çeker 
(No.6). Hanne'nin "Ah! Ne sevimli" 
sözleriyle başlattığı "Neşe Şarkısı" 
(No.B) ise ışıklı, parlak bir ara-müziği 
gibidir. Üç sol ist, gençlik korosuyla 
dönüşümlü olarak bu mutluluğu 
yansıtır. " I l kbahar," tüm katıl ımla 
söylenen, güçlü armonik değişimlerle 
ağır ve törensel (Maestoso) başlayıp 
neşeli (AIIegro) bir füge dönüşen 
"Sonsuz, kudretli, merhametli Tanrı!" 
bölümüyle sona erer. (Süre 30') 
2. Bölüm "Yaz", bu mevsimin bir 
gününün sabahtan akşam saatine 
kadar olan tasviridir. Do minör 
tonlarda gezinen kısa bir prelüd, 
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uzaklaşan geceyi ve yeni günün 
kızıllığını yansıtır. Obuanın çaldığı 
neşeli horoz ötüşü, üç kez 
tekrarlanır. Bu "ku-ku-ri-ko" çağrısı 
önce beşli, sonra altılı, en sonda da 
yedi l i  aralığa yükselir. Ardından korno 
çoban borusunu taklit eder. Simon 
huzurlu tavırlı aryasında "Uyanık 
çobanın mutlu sürüyü topladığını" 
(No. l O) anlatır. Kısa bir koro 
bölmesiyle, peslerden kromatik 
olarak yükselen ve tüm orkestranın 
da katı ldığı güçlü bir kreşendo i le 
güneşin doğuşu çizilir; akıcı keman 
pasaj ları, parlak trompet tınıları, üç 
solistin kolcratur tarzda süslediği 
koronun "Aievli görkemiyle, 
muhteşem ışıltısıyla" sözlerini içeren 
büyük övgüsü, "Varol ey Güneş, 
varol!" (No. l 1 )  diye kutlanır. Sabahın 
serinl iği hemen öğlen sıcaklığına 
dönüşmüştür. Parlak aydınl ıkta, sıcak 
Mi majör tonalitedeki ağır (Largo) 
resitatifte (No. 1 3) Lucas havanın 
ağırlığından yakınır. Hanne ise, 
resitatifınde (No. l 4) "karanlık 
korunun serin gölgesi"ni övdükten 
sonra, "Ne kadar ferahlatıcı duygu" 
diye başlayan pastoral aryasını söyler 
(No. l 5). Aryaya solo obua eşlik eder 
ve bu kırsal havayı destekler. Birden 
ortam değişir: Karanlık ve ürkütücü 
armoniler belirir, bastırılmış 
pizzicato'larla uzaktan gök gürültüsü 
duyulur. Orkestra birden susar. Bu 
"genel sus" adeta bir ölüm sessizl iği 
yaratır. Aniden bir şimşek çakar; bir 
staccato fıgürle ftütün bunu 
canlandırmasından sonra fırtına 
başlar. Kromatik geçişlerle gelişen bu 
Do minör tondaki bulanık hava 
koronun, "Ah, fırtına yaklaşıyor" 

sözleriyle vurgulanır (No. l 7). Sonra 
fırtına yavaş yavaş diner; müziğin gücü 
giderek azalırken (diminuendo) uzakta 
yine de şimşekler çakmaktadır. Bu 
kromatik gelişim yerini temiz, sakin 
Do majör tın ılara bırakırken, kırda 
taze bir hava belirmiş gibidir. Üç 
solistin oluşturduğu terzetto ve koro 
akşamın barış dolu ortamını duyurur. 
Tarladan dönen sığırı trombon 
canlandırırken, bıldırcın eşini arayarak 
öter; ağustos böceklerinin cırlayışını 
ftüt canlandırır ve çan sesleri 
yankılanır. (Süre 35') 
3. Bölüm "Sonbahar" bir üçlü 
(triptikon) biçiminde düzenlenmiştir: 
Hasat, av ve bağbozumu bu mevsimin 
bayramlarıdır. Üç solistin "Doğanın 
çalışmayı ödüllendirdiği"ni (No.20) 
belirten, hasadı öven sözleri koroda 
bir füg biçiminde yansır. Daha sonra 
şaka ve eğlence başlar: Lucas 
Hanne'sini över: "Doğanın kızı ne 
allık, ne de pudra tanımaktadır"; 
Hanne de bu düette (No.22) onun 
altın gibi kalbini över. Sona doğru 
ciddileşen, ağır (Adagio) tempoda 
aşklarını belirtirler. Av sahnesi ise, 
Simon'un La minör tondaki ilginç 
aryası (No.24) ile açılır: "Geniş 
otlaklara bir bakın! Köpeğin nasıl iz 
sürdüğünü görün." Yaylı çalgıların 
canlı hareketlerle, basların gürültülü 
yuvarlamalada vurguladıkları sahnede, 
kuşun kalkışı, fişekierin patlaması 
etkili bir anlatımla çizilir. Ürkmüş 
tavşan küçük bir resitatifte (No.25) 
canlandırılırken, muhteşem boynuzlu 
geyik köylülerin ve avcıların korosuyla 
belirtil ir (No.26) ve avcıların zafer 
çığlıklarıyla pekiştirilir. Bölümün sonu 
ise neşeli ve coşkuyla kutlanan 
bağbozumuna ayrılmıştır. Üçlünün bir 
resitatifte (No.27) belirlediği "sulu 
üzüm taneleri" fıçılarla getirilmekte, 
neşeli bir çalışmayla işlenmektedir. 
Bunu izleyen koro (No.28) "Yaşasın, 
şarap hazır!" çağrı larıyla başlar: 
Flütler, kemanlar baş döndürücü dans 
havaları çalmakta, tulum (gayda) 
sesleri duyulmakta, gırtlaklar 
yırtılırcasına bu Diyonisos tarzı fınali 
kutlamaktadır: "Yaşasın onu 
olgunlaştıran toprağımız; yaşasın onu 
koruyan fıçı, yaşasın onu akıtan testi !" 
(Süre 35') 
Mevsimler'in 4. ve son Bölümü "Kış" 
sisli ve karanlık bir havayla başlar: 



Enstrümantal girişte a�ır (Adagio) 
tempoda, yine kromatik yaklaşan Do 
minör armonilerle durgun do�a 
canlandırıl ır. Simon ve Lucas'ın 
(No.29) bu a�ır havayı tanımlayan 
resitatiflerinden sonra Lucas, nefes 
almadan çok hızlı (Presto) tempoda 
"Derin karda yolunu kaybeden 
yolcular"ı anlatır (No.32): "Yorgun ve 
donmak üzere olan yolcular, uzaktaki 
ışı�ı fark ederek kulübeye yönelir." 
Ortam birden de�işir: Sıcak bir odada 
yün e�rilmekte, konuşulmakta, şarkı 
söylenmektedir. Bir "Çıkrık Şarkısı" 
vızıldayan yaylı çalgı lada -bas 
çalgıların sforzato vurgulamalada 
ritmik ayak hareketlerini belirlemeleri 
eşli�inde- Hanne i le kızlar korosu 
tarafından canlandırı l ı r  (No.34). 
Bundan sonra yine Hanne, köylü bir 
kızın bir soyluyu sevmesini anlatan 
alaycı şarkıyı -koronun nakaratlarda 
katı l ımıyla- söyler (No.36) .  Simon ise 
biraz da felsefe içeren, yaşamın 
mevsimlerin sırasına göre ölüme 
ulaşan evrelerini anlatan aryasını 
(No.38) söyler: "Buraya bak, 
aldatılmış insan; yaşamının tablosuna 
bak. Soluk kış yaklaşmakta ve sana 
açık mezarı göstermekte." Fani 
oluşun sonsuzlu�a yenilmesi umudu 
finalde egemen olur gibidir: Aydınl ık, 
berrak Do majör tonalitede 
trompetler "Büyük sabahın 
do�uşu"nu müjdeler. Mutlu bir safl ık 
i le dinsel bir ortam kaynaşmıştır. Üç 
solistin terzetto'su ve iki koro birden, 
"Cennetin kapılarının açıldı�ını, 
Tanrı'nın oturdu�u kutsal da�ın 
göründüğü"nü haber verir. Koro 
sorar: "Bu kapılardan kim geçecek?" 
Üçlü cevap verir: "Iyi l ik yapan . . .  
Fakiriere ve sıkıntıya düşenlere 
yardım eden . . .  " Sırayla bi rinci ve 
ikinci koronun soruları ve üçlünün 
cevabı adeta dinsel bir tören havası 
oluşturur. Haendel'i anımsatan bir 
koral füg eseri sona erdirir. 
(Süre 20' 1 Toplam süre 1 20') 

1.  DER FRÜHLING 
(ILKBAHAR THE SPRI NG) 

1. Giriş ve Resitatif 
Introduction and Recitative 

Simon 
Seht, wie der strenge Winter flieht, 
zum fernen Pole zieht er h in. 
lhm folgt auf seinen Ruf 
der wilden Stürrrie brausend Heer, 
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mit grasslichem Geheul. 

Luka s 
Seht, wie vom schroffen Fels der Schnee 
in trüben Strömen sich ergieBt! 

Hanne 
Seht, wie von Süden her, 
du re h laue Winde sanft gelockt, 
der Frühlingsbote streicht. 

2. Koro Chorus 

Köylüler The PeasatllS 
Komm, hclder Lenz! 
Des Himmels Gabe, komm! 
Aus ihrem T odesschlaf 
erwecke die Natur! 

Kızlar ve Kadınlar Ma iden and \Vomen 
Er nahet sich der holde Lenz, 
schon fühlen wir den l inden Hauch, 
bald lebet alles wieder auf. 

Erkekler M en 
Frohlocket ja nicht allzufrüh, 
oft schleicht, in Nebel eingehüllt, 
der Winter wohl zurück und streut 
auf Blüt' und Keim sein s tarres Gift. 

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

3. Resitatif Recitative: Simon 

V om Widder strahlet jetzt 
die helle Sonn' auf uns herab. 
Nun weichen Frost und Dampf 
und schweben laue Dünst' umher; 
der Erde Busen i st gelöst 
erheitert ist die Luft. 

4. Arya Aria 

Simon 
Schon eilet froh der Ackermann 
zur Arbeit auf das Feld, 
in langen Furchen schreitet er 
dem Pfluge flötend nach. 
In abgemessnem Gange dann 
wirft er den Samen aus, 
den birgt der Acker treu 
und reift ihn bald 
zur gold'nen Frucht. 

5. Resitatif Recitative 

Luka s 
Der Landmann hat sein W erk vollbracht 
und weder Müh noch FleiB gespart : 
Den Lohn erwatet er 
aus Handen der Natur 
und fleht darum den Himmel an. 

6. Terzetto ve Koro Trio and Chorus 

Lukas & Koro Choms 
Sei uns gnadig, milder Himmel! 
Öffne dich und traufe Segen 
über unser Land herab! 

Luka s 
LaB deinen Tau die Erde wassern! 

Simon 
LaB RegenguB die Furchen tranken! 

Hanne 
LaB deine Lüfte wehen sanft, 
IaB deine Sonne scheinen hell! 

Hanne, Lukas, Simon 
Uns speiset ÜberfluB alsdann, 
und deiner Güte Dank und Ruhm. 

Koro Choms 
Sei nun gnadig, milder Himmel! 
Öffne dich und traufe Segen 
über unser Land herab! 
LaB deinen Tau die Erde wassern! 
LaB RegenguB die Furchen tranken! 
LaB deine Lüfte wehen sanft, 
IaB deine Sonne scheinen hell! 
Uns sprieBet ÜberfluB alsdann, 
und deiner Güte Dank und Ruhm. 

7. Resitatif Recitative 

Hanne 
Erhört ist unser Flehn, 
der laue West erwarmt und füllt 
die Luft mit feuchten Dünsten an. 
Sie haufen sich - nun fallen sie 
Und gieBen in der Erde SchoB 
Den Schmuck und Reichtum der Natur. 

8. Neşe Sarkısı Song of Joy 

H anne 
O wie lieblich 
ist der Anblick 
der Gefılde jeut! 
Kommt, ihr Madchen, 
laBt uns wallen 
auf der bunten Flur! 

Luka s 
O wie lieblich 
ist der Anblick 
der Gefılde jeut! 
Kommt, ihr Burschen, 
laBt uns wallen 
zu dem grünen Hain1 

Hanne, Lukas 
O wie lieblich usw. 

H anne 
Seht die Lilie, seht die Rose, 
seht die Blumen al l !  

Luka s 
Seht die Auen, seht die Wiesen, 
seht die Felder al l !  

Koro Chom.r 
O wie lieblich usw. 

Hanne 
Seht die Erde, 
seht die Wasser, 
seht die helle Luft! 

Luka s 
Alles lebet, 
alles schwebet, 
alles, alles reget sich. 

Hanne 
Seht die Lammer, 
wie sie springen! 

Luka s 
Seht die Fische, 
welch Gewimmel! 



H anne 
Seht die Bienen, 
wie sie schwarmen! 

Lu kas 
Seht die Vögel, 
welch Geflatter! 

Koro Chorus 
Alles lebet, usw. 

Kız Çocuk Korosu Gir/s' Chorus 
Welche Freude, 
welche Wonne 
schwellet unser Herz! 

Erkek Çocuk Korosu Boys' Chorus 
SüBe Triebe, 
sanfte Reize 
heben unsre Brust! 

Simon 
Was ihr fühlet, 
was euch reizet, 
ist des Schöpfers Hauch. 

Koro Chorm 
LaBt uns ehren, 
LaBt uns loben, 
LaBt uns preisen ihn! 

Erkekler Men 
LaBt erschallen, 
ihm zu danken, 
eure Stimmen hoch! 

Koro Chorus 
Es erschallen, 
ihm zu danken, 
eure Stimmen hoch! 

(Maestoso) 
Ewiger, machtiger, gütiger Gott! 

(Poco Adagio) 
Hanne, Lukas, Simon 
Von deinem Segensmahle 
hast du gelabet uns. 
Vom Strome deiner Freuden 
hast du getranket uns. 
Gütiger Gott! 

Koro Chorus 
Ewiger, machtiger, gütiger Gott! 
Ehre, Lob und Preis sei dir, 
ewiger, machtiger, gütiger Gott! 

l l .  DER SOMMER 
(YAZ THE SUMMER) 
9. Giriı ve Resitatif 
Introduction and Recitative: Lukas 

In grauem Schleier rückt heran 
das sanfte Morgenlicht; 
mit lahmen Schritten weicht vor ihm 
die trage Nacht zurück. 
Zu düstren Höhlen flieht 
der Leichenvögel biinde Schar; 
ihr dumpfer Klageton 
beklemmt das bange Herz nicht mehr. 

Simon 
Des Tages Herold meldet sich; 
mit scharfem Leute rufet er 
zu neuer Tatigkeit 
den ausgeruhten Landmann auf. 
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1 O. Arya ve Resitatif 
Aria and Recitative 

Simon 
Der mu nt' re Hirt versammelt nun 
die frohen Herden um sich her, 
zur fetten Weid' auf grünen Hölh'n 
treibet er sie langsam fert. 
Nach Osten blickend steht er dann, 
auf seinem Stabe hingelehnt, 
zu seh'n den ersten Sonnenstrahl, 
welchen er entgegenharrt. 

H anne 
Die Morgenröte bricht hervor, 
wie Rauch verflieget das leichte Gewölk, 
der Himmel pranget in hellem Azur, 
der Berge Gipfel in feurigem Gold. 

l l . Terzetto ve Koro Trio and chorus 

Sie steigt herauf, die Sonne, sie steigt. 

Hanne, Lukas 
Sie naht, sie kommt. 

Honne, Lukas, Simon 
Sie strahlt, sie scheint. 

Koro Chorus 
Sie scheint in herrlicher Pracht, 
in flammender Majestat! 
Heil! O Sonne, Heil! 
Des Lichts und Lebens Quelle, Heile! 
O du des Weltalls Seel und Aug, 
der Gottheit schönstes Bild! 
Dich grüBen dankbar wir! 

Hanne, Lukas, Simon 
W er spricht sie aus, die Freuden aile, 
die deine Huld in uns erweckt? 
Wer zahlet sie, die Segen aile, 
die deine Mil d auf uns ergieBt! 

Koro Chorus 
Die Freuden! O wer spricht sie aus? 
Die Segen! O wer zahlet sie? 
W er spricht sie aus? W er zahlet sie, wer? 

Hanne, Lukas, Simon 
Dir danken wir, was uns ergötzt. 
Dem Schöpfer aber danken wir, 
was deine Kraft vermag. 

Koro Chorus (Solistlerle birlikte with soloim) 
Heil! O Sonne Heil !  
Des Lichts und Lebens Quelle, Heil !  
Dir jauchzen aile Stimmen, 
dir jauchzet die Natur. 

1 2. Resitatif Recitative 

Simon 
Nun regt und bewegt sich alles umher; 
ein buntes Gewühl bedecket die Flur. 
Dem braunen Schnitter neiget sich 
Der Saaten wallende Flut, 
die Sense blitzt - da sinkt das Korn; 
doch steht es bald und aufgehauft 
in festen Garben wieder da. 

Luka s 
Die Mittagsonne brennet jetzt in voller Glut 
und gieBt durch die entwölkte Luft 
ihr machtiges Feu'r in Strömen hinab. 
Ob den gesengten Flachen schwebt, 
im niedern Qualm, ein blendend Meer 
von Licht und Widerschein. 

l l . Cavatina 

Luka s 
Dem Druck erlieget die Natur; 
welke Blumen, 
dürre Wiesen, 
trockne Quellen, 
alles zeigt der Hitze Wut, 
und kraftlos schmachten Mensch und Tier 
am Beden hingestreckt. 

1 4. Resitatif Recitative 

Han ne 
Willkommen jetzt, o dunkler Hain, 
wo der bejahrten Eiche Dach 
den kühlenden Schirm gewahrt, 
und wo der schlanken Espe Laub 
mit leisem Gelispel rauscht! 
Am weichen Moose rieselt da 
in heller Flut der Bach, 
und fröhlich summend irrt und wirrt 
die bunte Sonnenbrut. 
Der Krauter reinen Balsamduft 
verbreitet Zephirs Hauch, 
und aus dem nahen Susche tönt 
des jungen Schafers Rohr. 

1 5. Arya Aria 

H anne 
Welche Labung für die Sinne; 
welch' Erholung für das Herz! 
)eden Aderzweig durchströmet, 
und in jeder Nerve bebt 
erquickendes Gefühl. 
Die Seele wachet auf 
zum reizenden GenuB, 
und neue Kraft erhebt 
durch milden Drang die Brust. 

1 6. Resitatif Recitative 

Simon 
O seht! Es steiget in der schwülen Luft 
am hohen Saume des Gebirgs 
von Dampf und Dunst ei n fahler Nebel auf. 
Empor gedrangt, dehnt er sich aus, 
und hüllet bald den Himmelsraum 
in schwarzes Dunkel ein. 

Lu kas 
H ört, wie vom Tal ei n dumpf Gebrüll 
den wilden Sturm verkünd't! 
Seht, wie von Unheil schwer, 
die fınstre Wolke langsam zieht, 
und drohend auf die Ebne sinkt! 

Honne - (Poco Adagio) 
In banger Ahnung stockt 
das Leben der Natur : 
Kein Tier, kein Blatt beweget sich, 
und T odesstille herrscht umher. 

1 7. Koro Chorus 

Ach, das Ungewitter naht! 
Hilf uns, Himmel! 
O wie der Donner rollt1 
O wie die Winde toben! 
W o fliehn wir hin? 
Flammende Blitze durchwühlen die Luft! 
den zackigen Keilen berstet die Wolke, 
und Güsse stürzen herab. 
Wo ist Rettung? 
Wütend rast der Sturm; 



der weite Himmel entbrennt. 
Weh uns Armen! 
Schmetternd krachen Schlag auf Schlag 
die schweren Donner fürchterlich. 
Weh uns! Weh uns! 
Erschüttert wankt die Erde 
bis in des Meeres Grund. 

1 8. Terzetto ve Koro Trio and Chorus 

Die düst'ren Wolken trennen sich; 
gestillet ist Stürme Wut. 

Hanne 
Vor ihrem Untergange 
Blickt noch die Sonn' empor, 
und von dem letzen Strahle glanzt 
mit Perlenschmuck geziert die Flur. 

Simon 
Zum langgewohnten Stalle kehrt 
gesattigt und erfrischt 
das fette Rind zurück. 

Lu kas 
Dem Gatten ruft die Wachtel schon. 

Hanne 
lm Grase zirpt die Grille froh. 

Simon 
Und aus dem Sumpfe quakt der Frosch. 

Lukas, Hanne, Simon 
Die Abendglocke tönt. 
Von oben winkt der helle Stern 
und ladet uns zur sanften Ruh. 

Erkekler Men 
Madchen, Bursche, Weiber, kommt! 
Unser wartet süBer Schlaf; 
wie reines Herz, gesunder Leib 
und Tagesarbeit ihn gewahrt. 

Kadınlar Women 
Wir gehen, wir gehen, wir folgen euch. 

Beraber All 
Die Abendglocke hat getönt. 
Von oben winkt der helle Stern, usw. 

l l l .  DER HERBST 
(SONBAHAR THE AUTUMN) 
1 9. Giriş ve Resitatif 
Introduction and Recitative 

H anne 
Was durch seine Blüte 
der Lenz zuerst versprach, 
was durch seine Warme 
der Sommer reifen hieB, 
zeigt der Herbst in  Fülle 
dem frohen Landmann jetzt. 

Luka s 
Den reichen Verrat führt er nun 
Auf hochbeladnen Wagen ein. 
Kaum fasst der weiten Scheune Raum, 
was ihm sein Feld hervorgebracht. 

Simon 
Sein heitres Auge blickt umher, 
es misst den aufgetürmten Segen ab, 
und Freude strömt in seine Brust. 

20. Terzetto ve Koro Trio and Chorus 

Simon 
So lohnet die Natur den FleiB; 
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i h n  ruft, i h n  lacht sie an, 
ihn muntert sie durch Hoffnung auf, 
ihm steht willig bei; 
ihm wirket sie mit voller Kraft. 

Honne, Lukos 
Von dir, o FleiB, kommt alles Heil. 
Die Hütte, die uns schirmt, 
die Wolle, die uns deckt, 
die Speise, die uns nahrt, 
i st de ine Gab', i st de in Geschenk. 

Honne, Lukas, Simon 
O FleiB, o edler FleiB! 
Von dir kommt alles Heil. 

H anne 
Du flöBest Tugend ein, 
und rohe Sitten milderst du. 

Luka s 
Du wehrest Laster ab 
Und reinigest der Menschen Herz. 

Simon 
Du starkest Mut und Sinn 
zum Guten und zu jeder Pflicht. 

Honne, Lukas, Simon & Koro Chorm 
O FleiB, o edler FleiB, usw. 

2 1 .  Resitatif Recitative 

Honne 
Seht, wie zum Haselbusche dert 
die rasche Jugend ei lt! 
An jedem Aste schwinget sich 
der Kleinen lose Schar, 
und der bewegten Staud' entstürzt 
gleich Hagelschau'r die lock're Frucht. 

Simon 
Hier klimmt der junge Bau'r 
den hohen Stamm entlang, 
die Leiter fl ink hinauf. 
Vom Wiplef, der ihn deckt, 
sieht er sein Liebchen nahn, 
und ihrem Tritt entgegen 
fliegt dan n in trautem Scherze 
die runde NuB herab. 

Lu kas 
lm Garten stehn um jeden Baum 
die Madchen groB und klein, 
dem Obste, das sie klauben, 
an frischer Farbe gleich. 

22. Düet Duet 

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

Han ne 
lhr Herrchen süB und fein, bleibt weg! 
Hier schwinden eure Künste ganz, 
und glatte Worte wirken nicht; 
man gibt euch kein Gehör. 
Nicht Gold, nicht Pracht kann uns verblenden, 
ein redlich Herz ist, was uns rührt; 
und meine Wünsche sind erfüllt, 
wenn treu mir Lukas ist. 

Luka s 
Blatter fallen ab, 
Früchte welken hin, 
Tag und Jahr vergeh'n, 
nur meine Liebe nicht. 

H anne 
Schöner grünt das Blatt, 
süBer schmeckt die Frucht, 
heller glanzt der Tag, 
wenn deine Liebe spricht. 

Lukas, Hanne 
Welch ein Glück ist treue Liebe! 
Unsre Herzen sind vereinet, 
trennen kann sie T od allein. 

Luka s 
Liebstes Hannchen! 

Honne 
Bester Lukas! 

Honne, Lukas 
Lieben und geliebet werden, 
ist der Freuden höchster Gipfel, 
ist des Lebens Wonn' und Glück! 

23. Resitatif Recitative 

Simon 
Nun zeiget das entblöBte Feld 
der ungebetnen Gaste Zahl, 
die an den Halmen Nahrung fand 
und irrend jetzt si e weitersucht. 
Des kleinen Raubes klaget nicht 
der Landmann, der ihn kaum bemerkt; 
dem ÜbermaBe wünscht er doch 
nicht ausgestellt zu sein. 
Was ihn dagegen sichern mag, 
sieht er als Wohltat an, 
und willig frönt er dan n zur Jagd, 
die seinen guten Herrn ergötzt. 

24. Arya Aria 

Simon 
Seht auf die breiten Wiesen hi n! 
Seht, wie der Hund im Grase streift! 
Am Beden suchet er die Spur 
und geht ihr unablassig nach. 
Jetzt aber reiBt Begierd' ihn fert; 
er horcht auf Ruf und Stimme nicht mehr; 
er eilet zu haschen - da stockt sein Lauf 
und steht er unbewegt wie Stein. 

Dem nahen Feinde zu entgehn 
erhebt der scheue Vogel sich; 
doch rettet ihn nicht schneller Flug. 
Es blitzt, es knallt, ihn erreichet das Blei 
und wirft ihn tot aus der Luft herab. 

25. Resitatif Recitative 

Luka s 
H i er tre i bt e in dichter Kreis 
Die Hasen aus dem Lager auf. 
Von alien Seiten hergedrangt, 
hilft ihnen keine Flucht. 
Schon fallen sie und liegen bald 
in Reihen freudig hingezahlt. 

26. Köylülerin ve Avcıların Korosu 
Chorus of the Peasanıs and Hunters 

H ört, hört das laute Getön, 
das dert im Walde klinget! 
Welch ein lautes Getön 



durchklingt den ganzen Waldl 
Es ist der geltenden Hörner Schall, 
der gierigen Hunde Gebelle. 
Schon flieht der aufgesprengte Hirsch; 
ihm rennen die Doggen und Reiter nach. 
Er flieht, er flieht. O wie er sich streckt! 
O wie er springt! O wie er sich streckt! 
Da bricht er aus den Gestrauchen hervor, 
und lauft über Feld in das Dickicht hinein. 
Jetzt hat er die H u nde getauscht; 
zerstreuet schwarmen h in und her. 
Die Hunde sind zerstreut; 
sie schwarmen hin und her. 

Tajo, tajo, tajo! 
Der Jager Ruf, der Hörner Klang 
versammelt aufs neue sie. 
Ho, ho, ho! Tajo! Ho, ho! 
Mit doppeltem Eifer stürzet nun 
der Haufe vereint auf die Fahrte los. 

Von seinen Feinden eingeholt, 
an Mut und Kraften ganz erschöpft. 
erlieget nun das schnelle Tier. 
Sein nahes Ende kündigt an 
des tönenden Erzes Jubellied, 
der freudigen Jager Siegeslaut : 

Halali! Halali! Halali! 
Den T od des Hirsches kündigt an 
des tönenden Erzes Jubellied, 
der freudigen Jager Siegeslaut : 
Halali! Halali! Halali! 

27. Resitatif Recitative 

H anne 
Am Rebenstocke bl i n ket jetzt 
die h elle T ra u b' in vollem Safte 
und ruft dem Winzer freundlich zu, 
dass er zu i esen sie nicht weile. 

Simon 
Schon werden Kuf und Fal3 
zum Hügel hingebracht. 
und aus den Hütten strömet 
zum frohen Tagewerke 
das muntre Volk herbei. 

Hanne 
Seht, wie den Berg hinan 
von Menschen alles wimmelt! 
Hört, wie der Freudenton 
von jeder Seit' erschallet 

Luka s 
Die Arbeit fördert taehender Scherz 
vom Morgen bis zum Abend hin, 
und dann erhebt der brausende Most 
die Fröhlichkeit zum Lustgeschrei. 

28. Koro Chorus 

Juhe! Juhe! Der Wein ist da, 
die Tonnen sind gefüllt, 
nun lasst uns fröhlich sein, 
und Juhe! Juhe! Juhe! 
aus vollem Haise schrein. 
Lal3t uns trinken! 
T ri n ket, Brüder, 
lal3t uns fröhlich sein! 

Lal3t uns singen! 
Singet aile! 
Lal3t uns fröhlich sein! 

Juhe! Juhe! Juh! Es lebe der Wein! 
Es lebe das Land, wo er uns reift! 
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E s  lebe das Fal3, das i h n  verwahrt! 
Es lebe der Krug, woraus er fliel3t! 
Juhe! Juh1 Es lebe der Wein! 

Kommt, ihr Brüder! 
Füllt die Kannen, 
leert die Becher! 
La13t uns fröhlich sein! 
Heida! Lal3t uns fröhlich sein 

und Juhe! Juhe! Juh! 
aus vollem Haise schrein. 
Juhe! Juhe! Juh! es lebe der Wein! 

Nun tönen die Pfeifen 
und wirbeit die Trommel. 
Hier kreischet die Fiedel, 
da schnarret die Leier, 
und dudelt der Bock. 

Schon hüpfen die Kleinen 
und springen die Knaben, 
dort fliegen die Madchen, 
im Arme der Burschen. 
den landikhen Reihn. 

Heisa, hopsa, lasst uns hüpfen! 
lhr Brüder, kommt! 
Heisa, hopsa, lasst uns springen! 
Die Kannen füllt! 
Heisa, hopsa, lal3t uns tanzen! 
Die Becher leertl 
Heida! Lal3t uns fröhlich sein, usw. 
Jauchzet, larmet, springet, tanzet, 
lachet, singet! Heisa, hopsa, ho! 
Nun fassen wir den letzten Krug! 
Und singen dann im volten Chor 
dem freudenreichen Rebensaft : 
Heisa, hei! Juhe! Juh! Heisasa! Juh! 
Es lebe der Wein, der edle Wein, 
der Griilen und Harm verscheucht! 
Sein Lob ertöne laut und hoch 
in tausendfachem Jubelschall! 
Heida, lal3t uns fröhlich sein 
und Juhe! Juhe! Juh! 
aus vollem Haise schrein. 

IV. DER WINTER 
(KIŞ THE WINTER) 
29. Giriş ve Resitatif 
I ntroduction and Recitative 

Simon 
Nun senket sich das blasse Jahr 
und falten Dünste kalt herab. 
Die Berg' umhüllt ein grauer Dampf, 
der endlich auch die Flachen drückt. 
und am Mittage selbst 
der Sonne matten Strahl verschlingt. 

Hanne 
Aus Lapplands Höhlen schreitet her 
der stürmisch düstre Winter jetzt. 
V or seinem T ri tt erstarrt 
in banger Stille die Natur. 

30. Cavatina 

H anne 
Licht und Leben sind geschwachet, 
Warm' und Freude sind verschwunden. 
Unmutsvollen Tagen folget 
schwarzer Nachte lange Dauer. 

3 1 .  Resitatif Recitative 

Luka s 
Gefesselt steht der breite See, 
gehemmt in seinem Laufe der Strom. 
im Sturze von türmenden Fetsen hangt 
gestockt und stumm der Wasserfall. 
lm dürren Haine tönt kein Laut. 
Die Fetder deckt, die Taler füllt 
ein' ungeheure Flockenlast. 
Der Erde Bild ist nun ein Grab. 
wo Kraft und Reiz ersterben l iegt, 
wo Leichenfarbe traurig herrscht, 
und wo dem Blicke weit umher 
nur öde Wüstenei sich zeigt. 

32. Arya Aria 

Luka s 
Hier steht der Wand'rer nun 
verwirrt und zweifelhaft, 
wohin den Schritt er lenken seli. 
Vergebens suchet er den Weg; 
ihn leitet weder Pfad noch Spur. 
Vergebens strenget er sich an, 
und watet durch den tiefen Schnee, 
er fınd't sic h immer mehr verirrt. 
Jetzt sinket ihm der Mut, 
und Angst beklemmt sein Herz, 
da er den Tag sich neigen sieht, 
und Müdigkeit und Frost 
ihm aile Glieder lahmt. 
Doch plötzlich trifft sein spahend Aug' 
der Schimmer eines nahen Lichts. 
Da lebt er wieder auf; 
vor Freuden pocht sein Herz. 
Er geht, er eilt der Hütte zu. 
wo starr und matt er Labung hofft. 

3 3 .  Resitatif Recitative 

Luka s 
Sowie er naht, schallt in sein Ohr, 
durch heulende Winde nur erst geschreckt, 
heller Stimmen lauter Klang. 

Hanne 
Die warme Stube zeigt ihm dann 
des Dörfchens Nachbarschaft, 
vereint in trautem Kreise, 
den Abend zu verkürzen 
mit leichter Arbeit und Gesprach. 

Simon 
Am Ofen schwatzen hier 
von ihrer J ugendzeit die Vater; 
zu Korb und Reusen flicht 
die Weidengert und Netze strickt 
der Söhne munt'rer Haufe dert. 
Am Rocken spinnen die Mütter, 
am laufenden Rade die Töchter; 
und ihren Fleil3 belebt 
ein ungekünstelt frohes Lied. 

34. Korolu Lied Lied with Chorus 

(Spinnerfied - Gottfried August BürgerJ 

Hanne 
Knurre, schnurre, knurre, 
schnurre, Radchen schnurre1 
Drille, Radchen, lang und fein, 
drille fein ein Fadelein 
mir zum Busenschleier! 

Knurre, schnurre, usw. 
W eber, weber zart und fein, 



webe fein das Schleierlein 
mir zur Kirmesfeier. 

Knurre, schnurre, usw. 
Aul3en blank und innen rein 
mul3 des Madchens Busen sein, 
wohl deckt ihn der Schleier. 

Knurre, schnurre, usw. 
Aul3en blank und innen rein, 
fleil3ig, fromm und sittsam sein, 
locket wackre Freier. 
Aul3en blank und innen rein, usw. 

35. Resitatif Recitarive 

Luka s 
Abgesponnen ist der Flachs, 
nun stehn die Rader stili. 
Da wird der Kreis verengt 
und von dem Mannervolk umringt, 
zu horchen auf die neue Mar, 
die Hanne jeut erzahlen wird. 

36. Korolu Lied Lied wirh Chorus 

H anne 
Ei n Madchen, das auf Ehre hielt, 
l iebt' einst ein Edelmann; 
da er schon langst auf sie gezielt, 
traf er allein sie an. 
Er stieg sogleich vom Pferd und sprach : 
Komm, küsse deinen Herrnt 
Si e riet vor Angst und Schrecken : Ach! 
Ach ja, von Herzen gern. 

Koro Choms 
Ei, ei warum nicht nein? 

Hanne 
Sei ruhig, sprach er, liebes Kind. 
und schenkr mir dein Herz; 
denn meine Lieb' ist treu gesinnt, 
nicht Leichtsinn oder Scherz. 
Dich mach ich glücklich : nimm dies Geld, 
den Ring, die goldne Uhr! 
Und hab ich sonst, was dir gefallt, 
o sag's und fordre nur' 

Koro Choru.r 
Ei, ei, das klingt recht fein !  

Hanne 
Nein, sagt sie, das war vi el gewagt, 
mein Bruder möcht es sehn, 
und wenn er's meinem Vater sagt, 
wie wird mir's dann ergehn? 
Er ackert uns hier allzunah . . .  
Sonst könnt es wohl geschehn. 
Schaut nur, von jenem Hügel da 
Könnt lhr ihn ackern sehn. 

Koro Choms 
Ho, ho, was soll das sein? 

H anne 
lndem der Junker geht und sieht, 
schwingt sich das lose Kind 
auf seinen Rappen und entflieht 
geschwinder als der Wind. 
Lebt wohl, rief sie, mein gnadger Herr! 
So rach ich meine Schmach. 
Ganz eingewurzelt stehet er 
und gafft ihr staunend nach. 

Koro Choms 
Ha, ha, das war recht fein. 
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37. Resitatif Recirarive 

Simon 
Vom dürren Osten dringt 
ein scharfer Eishauch jeut hervor. 
Schneidend fahrt er durch die Luft, 
verzehret jeden Dunst 
und hascht des Tieres Odem selbst. 
Des grimmigen Tyranns, 
des Winters Sieg ist nun vollbracht, 
und stummer Schrecken drückt 
den ganzen Umfang der Natur. 

38. Arya ve Resitatif Aria and Recirarive 

Simon 
Erblicke hier, betörter Mensch, 
erblicke deines Lebens Bild. 
Verblühet ist dein kurzer Lenz, 
erschöpfet deines Sommers Kraft. 
Schon welkt dein Herbst dem Alter zu, 
schon naht der bleiche Winter sich 
und zeiget dir das offne Grab. 
Wo sind sie nun, die hoh'n Entwürfe, 
die Hoffnungen von Glück, 
die Sucht nach eitlem Ruhme, 
der Sorgen schwere Last? 
W o sind sie nun, die Wonnetage, 
verschwelgt in Üppigkeit? 
Und wo die frohen Nachte, 
im Taumel durchgewacht? 
Verschwunden sind sie wie ein Traum. 
Nur Tugend bleibt. 

Resitatif Recitative 

Simon 
Sie bleibt allein 
und leitet uns, unwandelbar, 
durch Zeit und Jahreswechsel, 
durch Jammer oder Freude 
bis zu dem höchsten Ziele hin. 

39. Terzetto ve Çifte Koro 
Trio and Double Chorus 

Simon 
Dann bricht der grol3e Morgen an, 
der Allmacht zweites W ort erweckt 
zum neuen Dasein uns, 
von Pein und T od auf immer frei. 

Lukas, Simon 
Die Himmelspforten öffnen sich, 
der heil'ge Berg erscheint. 
lhn krönt des Herren Zelt, 
wo Ruh und Friede thront. 

1. Koro 1 st Choms 
W er darf durch diese Pforten gehn? 

Hanne, Lukas, Simon 
Der Arges mied und Gutes tat. 

2. Koro 2nd Chorus 
W er darf besteigen diesen Berg? 

Hanne, Lukas, Simon 
Von dessen Lippen Wahrheit flol3. 

/ .  Koro 1 st Chom.r 
W er darf in diesem Zelte wohnen? 

Hanne, Lukas, Simon 
Der Armen und Bedrangten half. 

2. Koro 2nd Chorm 
W er wird den Frieden dort geniel3en? 

Hanne, Lukas, Simon 
Der Schuu und Recht der Unschuld gab. 

1. Koro 1 st Choms 
O seht, der gro13e Morgen naht. 

2. Koro 2nd Choms 
O seht, er leuchtet schon. 

/. ve 2. Korolar 1 st and 2nd Choms 
Die Himmelspforten öffnen sich, 
der heil'ge Berg erscheint. 

1. Koro 1 st Choms 
Vorüber sind, 

2. Koro 2nd Chorus 
verbrauset sind 

1 .  Koro 1 st Choms 
die leidenvollen Tage, 

2. Koro 2nd Chorus 
des Lebens Winterstürme. 

1. ve 2. Korolar 1 st and 2nd Choms 
Ein ew'ger Frühling herrscht; 
und grenzenlose Seligkeit 
wird der Gerechten Lohn. 

Hanne, Lukas, Simon 
Auch uns werd' einst ein solcher Lohn! 
Lal3t uns wirken, IaB t uns streben! 

1. Koro 1 st Choms 
Lal3t uns kampfen, 

2. Koro 2nd Chorus 
lal3t uns harren, 

/. ve 2. Korolar 1 st and 2nd Choms 
zu erringen diesen Preis. 
Uns leite deine Hand, o Gott! 
Verleih uns Stark' und Mut; 
dann singen wir, dann gehn wir ein 
in  deines Reiches Herrlichkeit. 

Am en 
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AM ETiST KLARN ET BEŞLiSi AMETIST KLARNET BEŞLISI 

AMETIST CLARINET QUINTET AMETIST CLARINET QUINTET 

HANDE SARICI, si bemol klarnet b flar dariner 

BURCU KAMACI, si bemol klarnet b flar dariner 

ÖZLEM KOLA T, si bemol klarnet b flar dariner 

SELDA ARGEŞO, alto klarnet al to dariner 

FILIZ YILMAZ, bas klarnet bass dariner 

Konuk müzisyen Guesr musician: ÖYKÜ KARABAG, si bemol klarnet b flat dariner 

• Istanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı klarnet sınıfı 
ögrencileri tarafından 1 996'da 
kurulan Ametist Klarnet Beşlisi, 
klarnet için yazılmış oda müzigi 
repertuvarını tanıtmayı amaçlayarak 
çalışmaya başladı. Zamanla 
profesyonellige dogru adım atan 
grup, 1 999'da bugünkü şeklini ve 

----.----------------,------------.----ı adını aldı. 2000'de 28. Uluslararası 

David Bennett 
Klarnet Rapsodisi Clariner Rhapsody 

]oseph Horovitz ( 1 926-) 
Paganini'nin bir Teması Üzerine Varyasyonlar Variarions on a Theme by Paganini 

Astor Piazzolla ( 1 92 1 - 1 992) 
Bordel 1 900 (Düzenleyen Arranged by Bruce Edwards) 

Oblivion (Düzenleyen Arranged by Gürhan Eteke) 
Be/d Bartok ( 1 88 1 - 1 945)  

Romen Halk Dansları Romanian Folk Dances 
(Düzenleyen Arranged by Gürhan Eteke) 

l . jocul a Bata, 2. Braıd, 3. Pe Loc, 4. Buciımıeana, 5. Poarga Romaneasca, 6. Maruntel 

Claude Debussy ( 1862-1 9 1 8) 
Reverie (Düzenleyen Arranged by Gürhan Eteke) 

Nino Rota ( 1 9 1 1 - 1 979) 
81/ı Köprüsü La Passerella di 81/2 (Düzenleyen Arranged by Gil les Swierc) 

Istanbul Müzik Festivali'nde bir 
konser veren topluluk, aynı yı l 
ANAÇEV'in düzenledigi Genç 
Yerumcular Oda Müzigi 
Yarışması'nda da Üçüncülük 
Ödülü'nü kazandı. lzmir'deki 4. Genç 
Yetenekler Oda Müzigi etkinlikleri, 7. 
Eskişehir Uluslararası Müzik Festivali 
(200 1 )  ve sonrasında 1 .  
Afyonkarahisar Klasik Müzik 
Festivali'nde birer konser veren grup, 
bu etkinlikler çerçevesinde çeşitli 
seminerlere de katı ldı. Beş genç 
müzisyenden oluşan grup, bütün 
dönemleri kapsayan çok geniş bir 
repetuvara sahiptir. Bugüne kadar 
başta AKM ve Iş Sanat olmak üzere 
çeşitli konser salonlarında konserler 
veren ve birçok TV ve radyo 
programına konuk olarak davet 
edilen grup üyeleri, çalışmalarını 
halen Gürhan Eteke'yle Istanbul 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'nda sürdürmektedir. 

• Ametisr Clarinet Quintet was 
established by the dariner srudents of 
the İstanbul University Srare 
Conservaroire in I 996 in order to 
promote the chamber music reperroire 
for the clariner. The group that 
advanced roward professionalism in 
time, gained i ts current name and form 
i n  1 999. In 2000, they parricipated in  
the 28th International İstanbul Music 
Festival and were awarded wirh the 
third prize at the Chamber Music 
Competition of Young lnterprerers, 
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FERZAN DEMiRCiOG LU, soprano 

Georg Friedrich Haendel ( 1 685- 7 759) 
Jü l  Sezar Operasından "Piangeri! la sorte mia" from Giulio Cesare Opera 

Frıınz Schubert ( 7  797 - 1 828) 
o Lied der Mignon Op.62 (D 877/4) o Gretchen am Spinnrade Op.2 (D 1 1 8) 

Gabriel Fauri ( 1845 - 1 924) 
o T oujours o Adieu 

Charles Gounod ( 18 1 8- 1 893 ) 
Faust Operasından ··oh Dimx. que de bijoux" Song from Faust Opera 

Hugo Wolf( 1860- 7 903) 
o Die Bekehrte o Mignon l l l  

S tımuel Barher ( 1 9 1 0- 7 98 1 )  
Sure on This Shin ing Night 

Gian C ar/o Menotti ( 7 9 1  1 -) 
Medyum Operasından Monika'nın Valsi Monica's Waltz from The Medium Opera 

organİsed by ANAÇEV. They have 
performed in such events as the 4th 
Young Talents Chamber Music Concert 
Series, in İzmir, 7th Eskişehir 
International Music Festival (200 l )  and 
l st Afyonkarahisar Classical Music 
festival and participated in  a number of 
seminars in relation to these concercs. 
The group consists of fıve musicians 
and has a vast repertoire including all 
periods. The group members, who have 
performed primarily at AKM and İş 
Sanat concert halis, and have been 
invited on many TV and radio 
programmes, continue their studies 
with Gürhan Eteke at the İstanbul 
University State Conservatoire. 

FERZAN DEMIRCIOGLU 

• Müzik çalışmalarına altı yaşından 
itibaren piyano dersleri alarak 
başlayan Ferzan Demircioglu, Istanbul 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik 
Bölümü'ndeki egitiminin ardından 
1 997'de IÜDK Şan Bölümü'ne girerek 
Prof. Huraman Kasımova ve Lynn 
Trepel Çaglar'la şan ve Prof. Attila 
Hanizade'yle sahne çalıştı. 2000'de 
CRR Konser Salonu'ndaki 
müzikallerde solist olarak yer alan 
Demircioglu, aynı yıl Moskova 
Filarmoni Orkestrası'na koroda 
katıldı. Çeşitli kurum ve konser 
salonlarında çok sayıda klasik ve 
müzikal konserlerde yer aldı. 200 1 
Mayıs ayında Şef Prof. Ramiz Melik 
Aslanev yönetiminde sergilenen ve 
Prof. Attila Hanizade tarafından 
sahneye konulan Gluck'ün Der 

Betrogene isimli kemik operasında 
Kadı'nın karısı "Fatma" rolünü 
üstlenerek ilk başrolünü oynadı. 
Bunun yanı sıra, Afife Jale Sahnesi'nde 
ilk klasik müzik resitalini verdi. 2000-
200 1 ögrenim yılı itibariyle bölüm 
birincisi olarak Istanbul Üniversitesi 
Rektörlügü'nün ödül olarak verdigi 
bursu almaya hak kazandı. 
Demircioglu, son olarak Akdeniz 
Gençlik Orkestra ve Korosu'nun 
seçmelerinde başarılı olarak, 
toplulugun Fas, Ispanya, Fransa ve 
Portekiz'de verecegi konseriere 
katılmaya hak kazandı. 

• Ferzan Demircioğlu began her 
music studies with private tutaring at 
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38 TRIO 
BESTE KARAÇETI N ,  klarnet dariner 

BESTE TIKNAZ, viyola viola 

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1 75 6- 1 79 1 )  
Klarnet, Piyano ve Viyola için Üçlü, M i  bemol Majör 

Trio for Clariner, Piyano and Aıro in E flar Majör (Kegeısrarr, KV498) 
• Andante • Menuetto-Trio • Rondeau. Allegretto 

Robert Schumann ( I  8 1 0- 1 856) 
Klarnet, Viyola ve Piyano için Marchenerzahlungen, Op. l 32 

Marchenerzahıungen for Clariner, Aıro and Piano, Op. l 32 
• Lebhaft, nicht zu schnell • Lebhaft und sehr markiert 

• Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck • Lebhaft, sehr rnarkier 

rhe age of six. After graduating from 
the İstanbul Anarolian Lycee for F ine 
Arts, Department of Music, s he 
artended the İstanbul University S ta te 
Conservaroire, Department of Singing 
and studied singing with Prof. 
H uraman Kasımova and Lynn Trepel 
Çağlar, and stage wirh Prof. Atilla 
Manizade. In 2000, she was presenr as 
a soloisr in the musicals performed ar 
the CRR Concert Hall. In the same 
year, she performed in rhe chorus wirh 
the Moscow Phi lharmonia Orchesrra. 
She has participared in many classical 
concerts and musicals in a number of 
concert halis. Her fi rsr leading role 
was "Fatma" in the comic opera of 
Gluck, enri tled Der Betrogene, which 
was sraged by Prof. Ari ila Manizade 
u nder the baron of Prof. Ram iz Me lik 
Aslanov in 200 ı .  S he al so gave her 
fırst classical music recital ar the Afife 
Jale Theatre. She was awarded a 
scholarship by İstanbul University as 
the fırst in her department in rhe 
academic year of 2000-200 ı .  
Recently, she succeeded in a 
competition ro perform in the 
Mediterranean Youth Orchestra and 
Chorus' concerts in Morocco, Spain, 
France and Porrugal this summer. 

ÖZLEM N EMLI YAVUZ 

• Istanbul'da dogan Özlem Nemli 
Yavuz 1 975'de Istanbul Belediye 
Konservatuvarı Piyano Bölümü'ne 
başladı. Şef Serdar Yalçın ve Prof. 
Cana Gürmen'den piyano dersleri 
aldı. 1 98 1 'de birineilikle girdigi MSÜ 
Devlet Konservatuvarı'nda Prof. 
Judith Ulug'un piyano sınıfında kabul 
edildi. Korrepetisyon Sanat Dalından 
mezun olduktan sonra MSÜ Devlet 
Konservatuvarı Opera Bölümünde 
altı yıl korrepetitör olarak görev 
yaptı. Yüksek lisansını aynı 
üniversitede korrepetisyon üzerine 
Prof. Güzin Gürel danışmanlıgında 
tamamladı. Yurt içinde birçok konser 
veren sanatçı halen IÜDK'nda 
araştırma görevlisi olarak çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

• Born in İsranbul, Özlem Nemli 
Yavuz enrered the İstanbul 
Municipality Conservaroire, 
Department of Piano, in ı 97 5 .  She 
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rook piano courses from Serdar Yalçın sürdürmektedir. and Akbank Chamber Orchestra and is 
and Prof. Cana Gürmen. She entered 1 979'ta Istanbul'da doğan Begüm in her lasr year at the İstanbul 
with distinction to the Mimar Sinan Çelebioğlu piyano çalışmalarına 5 University State Conservatoire. 
University Srare Conservatoire and was yaşında annesi i le başladı. 1 985'te Born in ı 979 in İstanbul, Begüm 
accepred to Prof. Judith Uluğ' s piano IÜDK'na girerek Prof. Meral Yapalı i le Çelebioğlu began her piano studies 
class. Afrer graduaring from the piyano, Duygu Ünal i le solfej ve w ith her morher at the age of fıve. She 
Department of Reperition, she worked armoni çalıştı. IÜDK Öğrenci entered the İstanbul University State 
for six years as a n:!perireur at the Orkestrası ve IDSO ile birçok konser Conservaroire in ı 985 and studied 
Mimar Sinan University State verdi; Istanbul Uluslararası Müzik piano with Prof. Meral Yapalı and 
Conservatoi re, Department of Opera. Festivali "Genç Yetenekler" serisine reading and harmony with Duygu 
She completed her post-graduate katıldı .  Ju l ia Kerimova, Halit Turgay, Ünal. She performed many t imes with 
studies at the same university with Sergey Kaylanov, Ergican Saydam ile the İstanbul University State 
Prof. Güzin Gürel. She has performed oda müziği; Ramiz Melik Aslanov i le Conservaroire Srudent Orchestra and 
in many concerrs wirhin Turkey and is partisyon çalıştı. L.  Margulis ve the İstanbul State Symphony Orchestra 
currently working as an assistant at the Hüseyin Serınet'in master kurslarına and parricipared in the Young Soloists 
İstanbul University State katıldı. Halen IÜDK'da yüksek lisans Series of the Istanbul International 
Conservatoire. yapmakta olup piyano çalışmalarını Music Festival. She studied partition 

Prof. Meral Yapalı ve Doç. Nihan with Ramiz Melik Aslanov and joined 

3B TRIO Yapalı i le ,  oda müziği çalışmalarını ise the master courses given by L. Margulis 
Yuri Simenov i le sürdürmektedir. and Hüseyin Sermet. She is  currently 

• IÜDK'nda Gürhan Eteke ile studying for her MA at the İstanbul 
klarnet, Halil Turgay ile oda müziği, • Beste Karaçetin srudied dariner University State Conservaroire and 
Lale Feridunoğlu ile piyano with Gürhan Eteke, chamber music continuing to study piano with Prof. 
çalışmalarına başlayan Beste wirh Hali l  Turgay and piano with Lale Meral Yapalı and Ass. Prof. Nihan 
Karaçetin, daha sonra Mehmet Feridunoğlu at the İstanbul University Yapalı ,  and chamber music with Yuri 
Ermakastar, Suzan Gill, Francis State Conservatoire. Larer on, she Simenov. 
T ouchard'la master sınıf çalışmaları continued her master studies with 
yaptı . 1 999-2000 sezonunda CRR Mehmet Ermakasrar, Suzan Gill and 

Bennett: Rapsodi  
Senfoni Orkestrası'na girerek bu Francis Touchard. She joined the CRR 
sezon içersindeki konserlerde yer Symphony Orchestra i n  2000 and Amerikalı çağdaş besteci ve klarnetçi 
aldı. Çeşitli konserler veren participated in the concerts of that David Bennett bu kısa ve rapsodi 
Karaçetin, Edirne'de düzenlenen IV. period. Karaçetin won the fırst prize tarzındaki doğaçlama eserini 1 937'de 
Uluslararası Oda Müziği wirh the Ares Ensemble at the IVth yazmıştır. (Süre 4'30") 
Yarışması'nda Ares Ensemble ile International Chamber Music 
Birinci l ik Ödülü'nü kazandı. Comperirion in Edirne. Giving many 

Horovitz: Varyasyonlar 
Çalışmalarını halen Orhan Doğaner'le concerrs, she continues her studies with 
sürdürmektedir. Orhan Doğaner. Genel l ikle klarnet için eserler yazan 
Müzik çalışmalarına 7 yaşında Beste Tıknaz began her music studies Avusturyalı Joseph Horovitz'in 
IÜDK'da Ani Inci i le başlayan Beste at the age of seven w ith Ani İnci , at the eserleri arasında iki trompet için 
Tıknaz, 1 996'da ltalya'da Academia İstanbul University State Concerto Classico, Majorka Parçaları, 
Musicale Chigana'da Yuri Bashmet' in Conservaroire. She attended Yuri Music Hall Suite, klarnet için Sonatina, 
kursuna katıldı. Ergican Saydam, Vural Bashmer's lecrures at the Academia üfleme çalgılar için Bal/et, Atice 
Doğu, Halit Turgay, Sergei Kalyanov Musicale Chigana, Italy in ı 996. She Harikalar Diyarında Balesi ve 1 980'de, 
ile oda müziği çalıştı. Ruşen Güneş, srudied chamber music with Ergican aslında üfleme çalgılar dörtlüsü için 
Matthias Buccholz, T atjana Saydam, Vural Doğu, Hal it Turgay and bestelediği Paganini'nin bir teması 
Masurenko, Nabuko lmai, Pierro Sergei Kalyanov. She has attended üzerine Varyasyonlar adl ı  eserlerinin 
Faroull i 'nin kurslarına ve lecrures and serninats given by Ruşen kayıtları da yapılmıştır. (Süre 7') 
seminerlerine katıldı. 2000'de 9 Eylül Güneş, Matthias Buccholz, Tatjana 
Üniversitesi Ulusal Viyola Masurenko, Nabuko Imai and Pierro 

Piazzolla: 2 Parça 
Yarışması'nda ikincil ik ödülünü Faroul l i .  She was awarded the second 
kazandı. Birçok kez Uluslararası prize at the International Viola Bu yıl ölümünün 1 O. yıl ı nedeniyle 
Istanbul Müzik Festivali Genç Solistler Competition at the 9 Eylül University anılan Piazolla Tango'nun Tarihi adlı 
Dizisi'nde yer alan Tıknaz, üyesi in 2000. Having participated many flüt ve gitar için dört bölümlü eserini 
olduğu CRR Senfoni Orkestrası, Işık times in the Young Soloisrs Series of 1 980'1i yılların ortalarında besteledi. 
Üniversitesi Oda Orkestrası ve the Istanbul International Music Arjantin tangosunun dört farklı 
Akbank Oda Orkestrası'yla konserler Festival, Tıknaz continues performing dönemini ve geçirdiği evreleri anlatan 
vermektedir. Tıknaz çalışmalarını with CRR Symphony Orchesrra, ve gitarist Guy Lukowski'ye ithaf 
IÜDK 4. sınıfta Ani Inci'yle Chamber Ürehescra of Işık University edilen eser, i lk kez Belçika'da Liege 



Uluslararası Festivali'nde flütçü Marc 
Grawels ve Guy Lukowski tarafından 
1 990 versiyonuyla çal ındı. Eserin 1 .  
Bölümü olan Bordel 1 900, 1 880'1erde 
Buenos Aires'in borde//o'larında 
(genelevlerinde) şekillenmeye 
başlanan tangonun 1 900'1erdeki 
şekl ini anlatır. Avrupa'dan gemilerle 
gelen Fransız, ltalyan ve lspanyol 
kadınlar ile genellikle maceracılar ve 
tayfaların doldurduğu liman 
barlarında, genelevlerde ve yoksul 
semtlerde doğduğu öne sürülen 
tango, o yıl larda flüt, gitar ve arpla 
çalınıyordu; bu çalgılara daha sonra 
piyano ve bandoneon da eklendi. 
Bugünkünden daha hızlı , çok neşeli 
(Molto giocoso) ve şehvetli olan tarzı 
rağbet gördü. Parçayı klarnet beşiisi 
için Bruce Edwards düzenlemiştir. 
(Süre 6'30") 
Arjantinl i  besteci ve bandoneon 
ustası Astor Piazzolla, enerjik 
kadanslardan kaçınan, hüzünlü ve 
duygulu tangosu Oblivion'u 1 984'de 
Fransız-Arjantin ortak filmi olan IV. 
Henry için sözlü olarak bestelemiştir. 
Ünlü ltalyan şarkıcı Mi lva da 1 985'den 
sonra Piazzolla i le Fransa'da verdiği 
konserlerde bu parçayı Fransızca 
sözler ve j'oubliais ('Unuttum') 
başlığıyla sık sık yorumlamıştır. l .ü. 
Devlet Konservatuvarı 
öğretmenlerinden Gürhan Eteke 
tangoyu klarnet için düzenlemiştir. 
(3'40") 

Bartok: Romen Halk Dansları 

Bela Bartok'un tutkuyla derlediği halk 
danslarının en tanınmışı Romen 
Dansları adıyla 1 9 1  S'de yazdığı piyano 
parçalarıdır. Birbirine bağlı olarak 
çalınan altı Romen halk dansından 
oluşan eserin 1 .  Parçası Uocul a Bata), 
elde tahta sopalarla, ağır tempoda 
dans edilen ve Mezöszabad'tan 
kaynaklanan Sopa Dansı'dır. 2. Parça 
(Braul), çobanl ıkla geçinen Karpat 
dağlarındaki Eflak bölgesi sakinlerinin, 
kuşaklarla yaptığı hızlı tempolu, 
Egres'ten kaynaklanan Kemer 
Dansı'dır. 3 .  Parça (Pe Loc), yerinden 
kımıldamadan, yere ayakları vurarak 
yapılan oldukça güç ve monoton 
eşlikli bir Egres Dansı'dır. 4. Parça 
(Buciumeana) ise Bucak bölgesinden, 
Bisztra'dan kaynaklanan ağır ve 
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duygulu bir tulum havasıdır. S. Parça 
(Poarga Romaneasca) Belenyes'ten 
kaynaklanan ünlü bir Romen 
polkasıdır. Yine hızlı tempodaki son 
dans Nyagro bölgesinden bir 
Haruntel'dir ve coşkulu bir finalle 
eseri sona erdirir. Romen Dansları'nı 
klarnet beşlisine l .ü. Devlet 
Konservatuvarı öğretmenlerinden 
Gürhan Eteke düzenlemiştir. (Süre S') 

Debussy: Reverie 

Debussy 28 yaşında, 1 890'da yazdığı 
Reverie adlı "küçük" piyano 
parçasının, beş perdelik dev eser 
Pel/eas ve Melisande operasının 
ardından 1 89S'de yayın lanmasıyla 
şoke olmuş, yayıncıya "En deux mots, 
c'est mauvais" (" Iki kelimeyle kötü") 
cümlesiyle bunu belirtmiştir. Ancak 
ismine, hayale dalmak haline uygun 
olan parça, çok saydam dokusu, az 
notasıyla başarılı olmuş, pek çok 
çalgıya, orkestraya da uygulanmıştır. 
4/4'1ük ölçüde başlayan parçada ritim 
temada, dörtlük triyolelerle 
zenginleştirilirken tema eşl ikteki kırık 
akorlar arasında hafifçe gezinir. Orta 
bölmede ise Slav tınılan da duyulur. 
Bu piyano parçasını beş klarnete 
Gürkan Eteke uygulamıştır. 

Rota: 8 1 /2 Köprüsü 

Ciddi müzik öğrenimine karşın ününü 
fi lm müzikleriyle kazanan ltalyan 
besteci Nino Rota pek çok rejisörle 
çal ışmış, La Strada fi lminin başarısı 
üzerine yalnızca Fell ini'nin fi lmlerine 

müzik yazmış, onun seksen kadar 
filmini müziklendirmiştir. Rejisörlerin 
isteklerini hemen, anında piyanoda 
doğaçlamayla yansıtan Rota'nın 
1 963'de çevri len ve Marcello 
Mastroanni, Anouk Aime, Claudia 
Cardinale ile Sandro Milo'nun rol 
aldığı Otto e Mezzo (Sekiz buçuk) adlı 
Fellini fi lmine yazdığı müziğin en ünlü 
bölümü de Passarella di Adio (Veda 
köprüsü) adlı parçadır. Büyük 
senfonik orkestra düzenlemeleri de 
olan parçayı beş klarnet için Gil les 
Swiero uygulamıştır. (Süre 4'40") 

Haendel: Piangero la sorte mia 

Haendel, Jül Sezar operasını 
bestelemeye 1 723 yazında başlamış 
ve Londra'da King's Theatre'da 20 
Şubat 1 724'de ilk sahnelenişinden 
önce, birkaç kez yeniden yazmıştır. 
Konusu MÖ 48 yıl ında Mısır'da geçen 
opera, Giacomo Francesco 
Bussani'den Nicolo Haym'ın 
Ingil izeeye çevirdiği l ibretto üzerine 
hazırlanmıştır. Mısır'a zaferle giren ve 
kendisine Kral Pompeus'un kesik başı 
sunulan Romalı General Jül Sezar' ın 
önünde herkes eğilmekte, merhamet 
di lemektedir. 2. Perde'de Sezar, kralı 
öldüren Ptolemeus'un kızkardeşi 
Kleoparta'nın Nil kıyısındaki 
sarayında, kraliçe olmak isteyen 
-ancak kendisi başka biri olarak 
tanıtan- bu güzel kadınla konuşur. 
Kralı öldürdüğü için Sezar' ın 
kendisine kızdığını bi len Ptolemeus, 
onu Kleopatra'n ın ci lveleriyle 
kandırarak öldürmeyi, eski kralın dul 
eşi Cornelia i le oğlu Sesto'yu (Sextus) 
zindana atmayı planlamaktadır. Ancak 



Kleopatra Sezar'a aşık olunca 
Ptolemeus, bir katil aracılıgıyla Sezar'ı 
öldürmeye çalışır; Sezar suya atlar. 
Onun öldügünü sanan Kleopatra 
büyük acı içinde resitatife başlar "E 
pur cosi," sonra da aryayı söyler: 
"Piangero la sorte mia. . . "  

Schubert: 2 Lied 

Goethe'nin 7 1  şiirini besteleyen 
Schubert, şairin Wilhelm Meister adlı 
romanından Op.62 olarak dört 
Mignon Şarkısı (Ued der Mignon) 
bestelemiştir. 1 826'da yazdıgı 
dördüncüsü "Nur wer die Sehnsucht 
kennt - Yalnız hasreti tanıyan bi l ir, 
çektigim acıyı" sözleriyle başlayan 
6/8' 1 ik ölçüdeki, La minör tondaki, 
agır (Langsam) tempodaki lied, "Tek 
başına ve tüm mutluluklardan uzak, 
gökkubbeye bakıyorum, o yana 
dogru. Ah! Beni seven ve tanıyan çok 
uzaklarda. Başım dönüyor, bagrım 
yanıyor, hasreti yalnız tanıyan bil ir, 
çektigim acıyı" sözleriyle devam eder. 
1 7  yaşındaki Schubert'in 1 8 1 4'de 
besteledigi 6/8'1ik ölçüde, Re minör 
tonda ve o kadar hareketl i olmayan 
(nicht zu geschwind) tempodaki 
Gretchen am Spinnrade (Gretchen 
çıkrık başında) adl ı  lied, onun 
müziklendirdigi ilk Goethe şi iri 
olmuştur. Bu şarkı, Alman l iedinin 
doguşu olarak da anıl ır. 

Fauri: Iki Şarkı 

Çok yönlü Fransız besteci Faure'nin 
yazdıgı i lk eserler Victor Hugo'nun 
şi irleri üzerine besteledigi şarkılardı 
( 1 869-75). 1 877'de Madelaine Kil isesi 
başorgucusu olan ve bestelerinde 
vokale agırl ık veren Faure, o sıralarda 
ünlü soprano Pauline Viardot'nun kızı 
ile nişanlanmasına ragmen nişan kısa 
sürede bozulmuştu. O yıl sonunda 
Liszt i le tanışan ve ona Op. l 9  piyano 
için Bal/ade'ını sunan besteci, ertesi 
yıl, 1 878' de Op.3, 6, 7, 1 8  ve 2 1  
numaralı şarkıları besteledi. Yüzü 
aşkın şarkı yazan Faure'nin Op.2 1 de 
yer alan üç şarkısı da C. 
Grandmougin'in şiirleri üzerine 
Poeme d' un jour (Bir Günün Şiiri) başlıgı 
altında (No. / Rencantre - Karşılaşma 
(Re bemol majör); No.2 Toujours 
Daima! (Fa diyez minör); No.J Adieu -
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Elveda'yı (Sol bemol majör) 
bestelenmiştir. 

Goımod: "Oh Dieux, que de bijoux" 

Charles Gounod'nun Alman şair 
Goethe'nin Faust trajedisi üzerine 
besteledigi aynı adlı operası, ilk kez 
1 9  Mart 1 859'da Paris'te Theatre 
Lyrique'de sahnelendi. Librettosunu 
Jules Barbier ve Michel Carre'nin 
hazırladıgı beş perdelik Opera, 
1 6. yüzyı lda Almanya'nın küçük bir 
kentinde geçer. Ihtiyar doktor Faust 
ölüm korkusuyla şeytanla (Mefısto) 
anlaşma yaparak gençligine yeniden 
kavuşur ve Marguerite adlı genç kıza 
aşık olur. Mefısto, kızı seven bir başka 
gencin sundugu çiçegin yanına gizlice 
bir sandık mücevher koyar. Genç kız 
çıkrık başında, o sabah gördügü genci 
(Faust) merak etmektedir. Çiçeklerin 
yanındaki mücevherleri görünce, 
onları boynuna takar ve üçüncü 
perdedeki "Oh Dieux, que de bijoux" 
sözleriyle başlayan ünlü aryasını 
söyler. 

Wolf Iki Şarkı 

Daha gençliginde akıl rahatsızlıgı 
belirtileri gösteren Avusturyal ı  l ied 
bestecisi Hugo Wolf, 1 887'de 
lied'leriyle tanınıyordu. 1 888'de ünlü 
Wagner tenoru Ferdinand Jager'in 
yaşamı boyunca onun lied'lerini 
söylemeye başlamasıyla ise şöhret ve 
olgunluk çagına girmişti. 3SO'ye yakın 
lied yazan Wolfun önem verdigi 
şairler arasında 90 lied ile Heyse, 53 
lied ile Mörike ve S I  lied ile Goethe 
başta gelir. 
Şair, oyun yazarı, öykücü, devlet ve 
bi l im adamı Johann Wolfgang von 
Goethe ( 1 749- 1 832) Almancayı 
olaganüstü kullanımıyla Wolfu da 
etki lemiştir. Wolfun Die Bekehrte 
{Dönme) adl ı  lied'i Goethe l ied'leri 
içinde yirmi yedinci olarak yer alır: 
"Bei dem Glanz der Abendrote" 
("Akşamın kızı l l ıgında") diye başlayan 
lied'de, orman kıyısında sakince 
dolaşan çoban kızını, şeytan kayalarda 
yansıyan flüt sesiyle kendine çeker, 
onu kibarca ve yumuşak öper. O 
tekrar çalmasını söyler, so la la! . . .  
Artık tüm huzuru, neşesi kaçmıştır, 
kulaklarında hep o eski tonu 

duymaktadır: So la, la, Le ralla! . . .  
Wolf, Goethe'nin Wilhelm Meister'in 
Çıraklık Yılları adlı eserinden esinli 
dört tane Mignon Liedi bestelemiştir. 
Bunlardan 22 Aralık 1 888 günü 
yazı lan La minör tondaki 
üçüncüsünde, bilmece kişi l ik 
Mignon'un ölüm arzusu duyulur. 
Yumuşak tarzda süren şarkıda 
yalnızca son dizede heyacanl ı  bir 
doruk belirir. Lied, "So Lasst mich 
scheinen, bis ich werde" ('Bırakın 
beni görüneyim, -bir melek
oluncaya kadar! Beyaz giysimi 
soymayın, güzel yeryüzünden 
yukarıya, saglam eve kavuşmak için 
acele ediyorum') sözleriyle başlar; 
Mignon yukarıda huzura ulaşacak, 
i lahi şekiller tarafından kadının 
erkegin sorulmadıgı, giysilerin, 
buruşuklukların aranmadıgı bu yerde, 
kederden ihtiyarlaması ve çektigi 
acılar sona erecek, sonsuza kadar 
genç kalacaktır." 

Barber: Sure on this sh in ing night 

Amerikalı besteci Samuel Barber, 
1 937-39 yılları arasında Op. l 3  olarak 
numaralanan dört şarkı bestelemiştir: 
1 .  A Nun Takes the Veil; 2. The Seeret 
of the Old; 3. Sure on this shining night; 
4. Nocturne. Bunlardan üçüncüsü J .  
Agee'n in şi iri üzerine yazı lan en 
ünlüsüdür. "Tabii bu parlak gecede" 
sözleriyle başlayan şarkının orkestra 
ve koro düzenlemeleri de yapılmıştır. 

Menotti: Monika'nın Valsi 

200 1 yıl ının 7 Temmuz günü 
ltalya'nın Spoleto kentinde Luciano 
Pavarotti ve Renee Fleming gibi ünlü 
şarkıcıların katı l ımıyla doksanıncı 
yaşını kutlayan ltalyan ası l l ı  Amerikalı 
besteci Menotti, 1 928'te göç ettigi 
Amerika'da Medium ( 1 945) ve 
Telefon ( 1 946) operalarıyla ün 
kazandı .  l ik kez 1 8  Şubat 1 947'de 
New York'da Heckscher Theatre'da 
sahnelenen, beş şarkıcı ve 1 4  kiş i l ik 
orkestra için besteledigi iki perdel ik 
Medium operasını kendi l ibrettosu 
üzerine yazdı .  Operanın her iki 
sahnesi de, ruh çagırma seansları 
düzenleyen Madame Flora'nın "Baba" 
(alto) evinde geçer. Onun kızı 
Monica (soprano) ise evde kalan 



genç dansçı T oby'yi sever. Onlara 
seanslara gelen yaşlıca evli çift 
(bariton ve soprano) ve bir yaşlı 
kadın (Mezzo soprano) katı l ır. 
Menetti'nin "gerçek oldugunu 
anlayamadıgı bir dünyayla, 
inanamadıgı doga dışı dünya arasında 
kalan bir insanın trajedisi" olarak 
tanımladıgı eserde, Monica, zaman 
zaman karanl ıkta ış ı ltı l ı  beyaz 
giysi lerle ve degişen sesiyle çagrı lan 
ruhu da canlandırır. Yarıda kalan bir 
seanstan sonra konuklar gidince, 
sarhoş olan Flora, yanl ış l ıkla, onlara 
evde yardımcı olan sessiz To by' yi 
tabancayla vurur ve hayaleti 
vurdugunu zanneder. Operanın ünlü 
parçaları ise Monica'nın saçın ı  
tararken söyledigi "Where, oh, 
where is my new golden spindle and 
thread;" yine Monica'n ın T oby'ye 
kızan annesini sakinleştirmek 
amacıyla halk şarkısı tarzındaki "O 
black swan, where is my lover 
gone?"; bir vals tarzındaki "Bravo, 
after the theatre supper and dance, 
um pa pa" sözleriyle başlayan neşel i  
şarkısı ve Flora'nın fınal aryası 
"Afraid, am 1 afraid?" sözleriyle 
başlayan bölümlerdir. 

Mozart: Üçlü, KV498 

Mozart hem ismi, hem de kullandıgı 
çalgılar bakımından ilginç olan bu 
Üçlü'sünü S Agustos 1 786'da 
Viyana'da tamamlamıştır. Hem kendi 
piyanolu üçlüleri arasında, hem de 
klarnet repertuvarında zirvede yer 
alan eser, klarnetin senfonik müzikte 
yaygınlaşmasını da kolaylaştırmıştır. 
Tüm bölümlere yayılan şiirsel gelişimi 
ve şiirsel dil ile tınıyı birleştiren formu 
açısından da dikkat çeken eserde, i lk 
ve son bölümler ayrıca düşünce birligi 
içindedir. Üstelik, eserin yazıl ış 
öyküsü de oldukça ilginçtir. 
Karel ine von Pichler'den kaynaklanan 
bir söylentiye göre, bugünkü 
bowling'e benzeyen, üç sıra halinde 
dizil i dokuz kukayı ipe baglı bir topla 
devirmeyi amaçlayan Kegel oyununu 
aynarken yazdıgı için Kegelstatt-Trio 
adını da taşıyan bu Üçlü'yü Mozart, 
arkadaşı Baron Gottfried von 
Jacquin' in kızkardeşi, piyano ögrencisi 
Franziska von Jacquin için bestelemiş 
ve yine aynı grup içinde bulunan 
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klarnetçi Anton Stadler'i de 
unutmamıştır. Üçlü'nün klarnette 
Stadler, piyanoda Franziska ve 
viyolada Mozart olarak çalındıgı 
söylenir. Aslı Paris Konservatuvarı 
Kitaplıgı'nda bulunan eserin Artaria 
tarafından 1 788 Eylül'ündeki 
yayınında, parasal nedenlerle, 
"klarnet - ya da keman" ibaresi 
eklenmiştir. 
Kısa sürede evlere kadar yayılan ve 
sevi len eser üç bölümlüdür. M i  
bemol majör tonda, 6/S' I ik ölçüde ve 
agırca (Andante) tempoda başlayan 
1 .  Bölüm'de önce piyano ile 
duyurulan mordent (Mordan) 
süsleme motifi tüm bölüme 
egemendir. Bu motifın tek temalı 
(monotematik) gel iş imi de ilginçtir. 
Motif, viyolada kavgacı havada, 
klarnette ise azimli tarzda sergi lenir 
ve her bel ir işinde taze ve yeni bir 
havaya bürünür. Motif I S  kez 
klarnette, yedi kez viyolada olmak 
üzere toplam 4 1  kez belirir. Ikinci 
tema da motifın son beş notasından 
dogar ve ritmik degişimle duyurulur 
(Bu temanın in ici ve çıkıcı gamı da 
son bölümün ana temasını 
oluşturacaktır). 2. Bölüm Si bemol 
majör tonda, 3/4' 1ük ölçüde, neşeli 
havasına karşın ciddi anlar da içeren 
bir Menuetto'dur. 1 8. yüzyıl saray 
dansiarına hiç benzemeyen menuetto 
oldukça kısa tutulmuştur. Sol minör 
tonda ve yine 3/4' 1ük ölçüde olan 
menuetto'nun yaln ızca Sol minör 
tondaki Trio bölmesi oldukça uzun 
ve kapsamlıdır. Klarnetin girdigi, 
viyolanın armonik üçlülerle klarnete 
eşl ik ettigi, sonra da piyanonun 
üstlendigi gi rişte, iki müzikal düşünce 
karşıtl ık  oluşturur: Klarnetin kısa, 
duygulu legato cümlesi ve viyolan ın 
s in irl i , triyolel i  cevabı. Bu iki fikir 
tekrar menuetto'ya dönünceye 
kadar çarpışır durur. 3. Bölüm 
4/4' 1ük ölçüde, M i  bemol majör 
tonda çabukça (AI Iegretto) tempoda 
bir Rondo'dur (Rondeau). 
ABACADA formundaki rondo'nun 
ezgisel teması (A) i lk bölümden 
kaynaklanır ve klarnet büyük bir 
gururla bu temayı sunar; ikinci 
temayı da (B) klarnet üstlenir. 
Ortadaki minör kıs ım hem iç, hem 
dış dengeyi saglar ve bu hüzünlü 
tema da (C) viyolaya aittir. Sonunda 

viyolanın hüznü gideril ir; Üçlü parlak 
ana temayla sona ererken piyanonun 
konçertantı eşliginde klarnede viyola 
dostça, kolkola girmiş gibi birl iktedir. 
(Süre 2 1 ') 

Schumann: Marchenerzahlungen 

Müzik için her alanda ugraş veren ve 
önceleri piyano virtüozu olmak 
isterken parmagı sakatlanınca 
bestecilige yönelen Schumann, 
Brahms ve Chopin gibi bestecileri 
desteklemiş, çıkardıgı ünlü müzik 
dergisi Neue Zeitschrift fıir Musik'de 
('Müzik için Yeni Dergi') iyi müzigi 
koruyan bir tutum benimsemiştir. 
Bach' ın tekrar sevilmesi için çalışan, 
Schubert'ın kayıp Do Majör 
Senfoni's inin bulup çıkaran ve büyük 
besteciler aras ında yerini alan 
Schumann, yaşamının son yıllarını çok 
kötü bunalımlada geçirmek zorunda 
kalmıştır. 1 8SO'den sonra Düsseldorf 
Kenti Müzik Direktörlügü'ne çagrılan 
ancak 1 8S3 sonbaharında bu görevi 
bırakması istenilen besteci, duyma 
zorlugu, hayaller ve kabuslar sonucu 
1 8S4 Mart'ında intihara kalkışmış ve 
1 8S6'daki ölümüne kadar da 
Endenich'te bir akıl hastanesinde 
yaşamıştır. Çogu kez bu korkulu 
hayallerin Schumann'ın son eserlerine 
yansıdıgı öne sürülür. 
Schumann'ın Projektenbuch ('Projeler 
Kitabı') adlı kendi kayıt defterinde 9-
1 1 Ekim 1 8S3 günleri arasında 
besteledigini belirttigi 
Mörchenerzöhlungen (Masa/sı Öykü/er) 
adl ı  eserde bu dengesizlikler hiç 
görülmez. Üstelik bu müzik, 1 8S4 
Şubat'ındaki büyük bunal ımdan birkaç 



ay önce yazılmıştır ve Schumann'ın 
oda müzigi eserleri arasında -bazı 
eleştirmenlere göre ustaca 
yazı lmamış olmasına karşın- özel likle 
agır tempolu üçüncü bölüm, kendine 
özgü garip güzelligiyle ışı ldar. 
Si bemol klarnet, viyola ve piyano için 
yazılan, ancak çogu kez klarnet yerine 
keman da kullanıldıgı için Schumann'ın 
piyanolu üçlüleri arasında da yer alan 
eseri, besteci "kendine özgü, çok 
etkileyici ve en yüksek derecede 
romantik çalgı uyumu" diye 
nitelendirir. Ancak biribirine 
benzemeyen dört bölümün hangi 
masalları konu aldıgını açıklamaz; 
onun yerine bu küçük minyatürleri 
tempo başlıklarıyla belirler ve 
viyolanın en baştaki ikil i motifıyle 
bölümler birleştirilmiş gibi olur. 1 .  
Bölüm, Lebhaft, nicht zu schnell 
(canlı, o kadar çabuk degil) başlıgıyla, 
Al legretto benzeri bir tempoda, 
otuzikilik notaların degişkenligiyle 
oluşan neşeli ve hülyalı havadadır. 2. 
Bölüm, Lebhaft und sehr markiert 
(canlı ve çok vurgulamalı) başligını 
taşır ve canlı havada, tekrar tekrar 
beliren motiflerin bas partisine 
geçişiyle inatçı bir Alman marşı 
havasına dönüşür. Eserin zirvesini 
oluşturan 3. Bölüm, Ruhiges Tempo, 
mit zartem Ausdruck (sakin tempoda, 
zarif anlatım la) başlıgıyla Andante 
benzeri hem sade, hem de lirik bir 
halk ezgisi tarzındaki havasıyla 
büyüler. Klarnet ile viyola arasında bir 
aşk düeti olarak tanımlanabilecek 
bölümde bir eleştirmenin deyimiyle, 
piyano aşıkların bir nedimesi gibi zarif 
eşligini gerçekleştirir. Ancak, ikincisi 
gibi aynı, Lebhaft, sehr markiert, 
başlıklı finalde ise, Schumann zarif ve 
nükteli arpej lerle donattıgı klarnet ve 
viyolaya eşlik eden piyanoyu masif, 
yogun akorlarla solist gibi 
görevlendirmiş, geçilemez gibi zorlu 
engel ler koyarak bölümü bu vurmalı 
çalgının atietik egemenliginde 
bırakarak biraz kahramanca ya da 
şövalye tarzı bir fınal yaratmak 
istemiştir. (Süre I S') 
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G E LEN EKSEL MÜZiK T R A D I 'I I O N A L  l\ll ' S IC 

DIVAN'DAN PARLAM ENTO'YA 
BESTEKAR DEVLET ADAMLARlMlZ 

FROM DIVAN TO P ARLIAMENT OUR COMPOSER STATESMEN 

Programı hazırlayan ve solist: MUSTAFA DOCAN DIKMEN, 
artistic director and soloisr 

Programı sunan Presenration by: NURIYE ERACAR 

KEMAL CABA, keman violin 

HASAN ESEN, kemençe kamancha 

SAFINAZ RIZELI, kanun 

HAKAN A YDlN LI K, ud 

PELIN KURUOCLU, tanbur 

MUSTAFA DOGAN DIKMEN 

• 1 957'de Ankara'da dogan Mustafa 
Dogan Dikmen, 1 978-83 arasında 
ITÜ Türk Müzigi Devlet 
Konservatuvarı'nda lisans egitimini, 
1 994'de ITÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü'nde Yüksek Lisans'ını 
tamamladı. Bu sırada N iyazi Sayın ile 
ney; B. Sıdkı Sezgin, TüiOn Korman 
ve Inci Çayırlı ile repertuvar ve üsiOp; 
Belkıs Aran i le şan teknikleri çalıştı. 

VOLKAN YILMAZ, ney nay 1 98 1  'de TRT Istanbul Radyosu'na ses 

DILEK ZERTUNÇ, viyolonsel cello sanatçısı olarak katıldı ve Prof. Dr. 
-------------------------------1 Al�eddin Yavaşça ve K�ni Karaca'yla 

FAHREDDIN YARKIN, daire repertuvar ve üsiOp çalıştı. 1 986-87 

1. Bölüm Part I 
Kırım Prensi Çoban Devlet Giray (Nureddin Ahmed) 

Rast peşrevi (Devr-i Kebir) 

Reisü'l küttab Tanburi Mahmud RaifEfendi-Dede Efendi 
Rast Kar-ı Müşterek (Hafif) "!Jk-ı tii nihai-i hayret amed" 

Güfte Lyrics: Hatız-ı Şirazi 

Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
Hicaz HümayOn Kar'dan (Agır Hafif) "Ey ki dostan a'pkam, aJık-ı zarem fi künem?" 

Es' ad Efendi (Şeyhulislam Mehmed, Ebı2 İshak-zade) 
Dügah Beste (Çenber) "İzarm giilgiil ol11uq bılseden, dil, dağ ddrındrr" 

Romen Prensi Dimitrius Cantemir (Kantemiroğlu) 
Nişaburek Beste (Muhammes) "Şuh-i me1reb bir zarif niiktedandır di/berim" 

Bu eser ilk defa icra edilecektir. World premiere. 

Zıya Paşa (Vezir Mehmed Yusuf) 
Neva Saz Semaisi (Aksaksemai-Yürüksemai) 

arasında Adapazarı ve lzmit Belediye 
Konservatuvarları'nda repertuvar
üsiOp egitmeni ve 1 986-97 arasında da 
ITÜ Türk Müzigi Devlet 
Konservatuvarı'nda Ögretim 
Görevlisi olarak çalıştı. 1 979'dan 
itibaren yurtiçinde ve dışında 
Sarband, L'Orient lmaginaire, Kudsi 
Erguner Toplulugu, Necdet Yaşar 
Toplulugu, Concerto Köln, TRT ve 
TC Dışişleri Bakanlıgı Toplulukları'yla 
birlikte çeşitli ülkelerde düzenlenen 
uluslararası müzik festivallerine ses ve 
saz sanatçısı olarak katı ldı. 
Sarband T oplulugu ile basımı 
Almanya'da gerçekleştirilen ve 1 5. 
yüzyıl dogu-batı müziklerinin konu 
edildigi Cantico ve Mu sic of the 
&nperors, L'Orient lmaginaire 
T oplulu� ile Türk müzigine hizmet 
etmiş Musevi bestekarlarımızı konu 
alan Yehudi, basımı Istanbul'da yapılan 
Ali Ufki'nin tasavvuf eserlerinden 
oluşan, Ayangil Türk Müzigi Orkestra 
ve Korosu Klasik Sazlar Erkekler 
Grubu ile gerçekleştirdigi Uyan Ey 

Gözlerim, Osmanlı kültürel dokusunda 
önemli yeri olan Ortodoks-Rum, 
Ermeni ve Müslüman cemaatlerinin 
dini ve klasik müziklerinden örneklerin 
sunuldugu, altı ayrı cemaatten 
grupların katılımı ile gerçekleşen The 
Calaur of Music adlı konser kaydı, 
Golden Horn Ensemble ile 
gerçekleştirdigi Karagöz-Hacivat 



IBI  

Mustafa İ zzet Efendi (Kazasker Hacı Neyzen) 
Segah Şarkı (Agır Aksaksemai) "Do/dur getir ey Jakf-i giil çehre piyale" 

Mustafa İ zzet Efendi ( Kazasker Hacı Neyzen) 
Hüzzam Yürüksemai "Kaddin giiriib adem nice damanma diipne" 

Nevres Paşa (Vezir Mehmed) 
Uşşak Müstezad Divan (Aksak) "Hamtle bu Jeb gah uyudum gah uyandım" 

Güfte Lyrics: Edhem Pertev Paşa 

Ara Imermission 

ll. Bölüm Part I I  

Ahmed Rasim Bey 
( 1 927 'de İstanbul Milletvekili seçildi) 

Hicaz Şarkı (Aksak) "Can haJta giiziim yaJiı giimil zar ii perfJan" 
Güfte Lyrics: Ahmed Rasim Bey 

Şiira-i Devlet Reisi Rahmi Bey 
Hisar-büsel ik Şarkı (Türkaksagı) "Bir nev-civamm flth-i cihamm" 

Manyasizade Refik Bey 
( 1 908'de 2. Meşruliyelin ilk Meclisinde İstanbul Milletvekili seçildi) 

Süz-nak Şarkı (Senginsemai) "Zevkin ne iJe Jb'yle h icab ey/erne benden" 
Güfte Lyrics: Namık Kemal 

Ahmed Rasim Bey 
Süz-nak Şarkı (Curcuna) "Y are te'Jir eylemiJ de hdlim olmıq girye-nak" 

Güfte Lyrics: Ahmed Rasim Bey 

Ahmed Rasim Bey 
Süz-nak Şarkı (Curcuna) "Pek revadır Jevdiğim etdiklerin" 

Güfte Lyrics: Ahmed Rasim Bey 

Dr. Şükrü Şenozan 
(5. Dönem Kastamonu Milletvekili) 

Segah Şarkı (Müsemmen) "Gozlerinden içdi go·nfiim nef 'eyi'' 
Güfte Lyrics: Hasan Ali Yücel 

Rüştü Şardağ ( 1 983- 1 987 İzmir Milletvekili) 
Rast Şarkı (Curcuna) "Bah[ende Jaja hiiknıediyorken Jolayım" 

Güfte Lyrics: Rüşü Şardag 

Rahmi Bey 
Kürdilihicazkar Şarkı (Curcuna) "Sana ey canımın canı efendim" 

Dr. Yılmaz Karakoyun/u 
(20. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi) 

Kürdil ihicazkar Şarkı (Düyek) "Solmaz dediğin güller Joldu artık bir kere" 
Güfte Lyrics: Ugur Gür 

Dr. Yılmaz Karakoyun/u 
Büselik Şarkı (Aksak) "Çehrendeki tılmnda bahar lezzeti gb"rdiim" 

Güfte Lyrics: Dr. Yı lmaz Karakoyuolu 

1 1 .6.2002, Iş Sanat Istanbul Salonu, 1 9:30 İş Sanat İstanbul Hal l ,  7 : 30pm 

perde-gölge oyunu müziklerinden 
örnekler sunan bir CD gibi birçok 
kayıt gerçekleştirdi. Yücel Çakmaklı'nın 
yönettigi Yalçın Tura'nın müzik 
danışmanligını yaptıgı HaCI Arif Bey, 
belgeselinde ney ve ses icraları 
gerçekleştirdi. 

• Born in Ankara in 1 95 7, Mustafa 
Doğan Dikmen received his Bachelor's 
degree from İstanbul Technical 
University Turkish Music State 
Conservatoire in 1 983, and his Master's 
degree from İTU Social Sciences Institute 
in 1 994. Meanwhile, he srudied with 
Niyazi Sayın (nay), B .  Sıdkı Sezgin, 
TülCın Korman and İnci Çayırlı 
(reperroire and style) and Belkıs Aran 
(singing techniques). He joined TRT 
İstanbul Radio as a singer in 198 1 .  He 
srudied repertoire and style with Prof. 
Dr. Aliieddi n  Yavaşça and Kani Karaca. 
He taught reperroire and style at the 
Adapazarı and İzmit Municipality 
Conservatoires from 1 986 to 1 987 and 
was a member of the teaching staff of the 
İTU Turkish Music State Conservatoire 
from 1 986 to 1997 . Since 1 979, he has 
given many concerts in Turkey and 
abroad and participated in international 
music festivals both as a singer and 
instrurnentalist with such renowned 
groups as Sarband, L'Orient Imaginaire, 
Kudsi Erguner Ensemble, Necdet Yaşar 
Ensemble, and Concerro Köln. 
Dikmen has recorded many albums such 
as Cantico and Mmic of the Emperon 
including 1 5th century Eastern and 
Western music recorded with Sarband 
Ensemble; Yehudi with the L'Orient 
lmaginaire, fearuring the Jewish 
compasers who served Turkish music; 
Uyan Ey Gozlerim, which consists of Ali 
Ufki's sufıst works, with the Classical 
Instruments Male Group of the Ayangil 
Turkish Music Orchestra and Choir; the 
concert recording entit!ed Coloun of 

Mmic, cansisring of religious and 
classical music of Greek Orthodox, 
Armenian and Muslim communities, 
which was realised with the participation 
of s ix groups belonging to six d ifferent 
communities, and the recording of the 
music of Karagöz-Hacivat shadow plays 
with the Golden Horn Ensemble. He has 
also taken part in the documentary Hacı 

A rif Bey (dir. Yücel Çakmak! ı) as a nay 
player and vocalist. 
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"N EY - ZEN" 
KU DSi ERG U N E R  VE TOPLULUGU 

KUDSi ERGUNER AND HIS ENSEMBLE 

� 
KOÇBANK 

Katkıları i[in KOÇBANK A.Ş.ye teıekkiiı· ederiz. 
W e would /ike to thank KOÇBANK A.Ş. jor 1ponsoring thiJ performcmre. 

KUDSI ERGUNER, ney nay 

HAKAN GÜNGÖR, kanun 

TOSHI TSUCHITORI, vurmalı çalgılar percussion 

AKIKAZU NAKAMURA, shakuhachi 

MICHIYO YAGI - MAKI ISOGAI, ses voice & koto 

Kudsi Erguner'in bestelerinden oluşan Tasavvuftan 
Zen'e Türk ve Japon müzigi projesi. 

From Sufı ro Zen - A Turkish and Japanese music project 
fearuring composirions by Kudsi Erguner. 

KUDSI ERGUNER 

• Neyin günümüzde yaşayan en 
büyük ustalarından biri olan Kudsi 
Erguner, Klasik Osmanlı ve Tasavvuf 
Müzigi konusunda uzun yıllardır 
gerçekleştirdigi konserler ve 
yayınladıgı CD'Ierle hem uluslararası 
bir üne sahip olmuş, hem de 
müzigimize evrensel bir boyut 
kazandırmıştır. Dedesi Süleyman 
Erguner ve babası Ulvi Erguner'in 
sanatı olan neyzenligi devam ettiren 
Kudsi Erguner, Paris'de mimarlık ve 
müzikoloji egitimi gördü ve her iki 
dalda da doktora yaptı. Uzun süre 
Fransız Radyosu'nda prodüktör olarak 
çalıştı ve dünyanın geleneksel 
müziklerini yayınladı. Geleneksel 
müzikler üzerine yaptıgı çalışmalar 
sadece Türkiye ile kısıtlı kalmamış, 
Hindistan, Pakistan, Afganistan, 
Japonya ve Kuzey Afrika ülkelerinde 
yaptıgı araştırmalar, bu ülkelerin 
müziklerinin bütün dünyada 
tanınmasına ve sevilmesine yol 
açmıştır. Neyi, Türk tasavvuf müzigini 
ve Istanbul'un kendine özgü müzik 
kültürünü kurdugu çeşitli topluluklada 
Avrupa, Amerika ve Japonya'da verdigi 
konserler ve yaptıgı kayıtlarla dünyaya 
tanıttı. Lille Festivali'nin bir süre 
danışmanligını yapan Erguner, Peter 
Brook. Marco Ferreri, Scorsese gibi 

-------------------------------1 yapımcıların filmlerine müzigiyle 
1 8.6.2002, Aya Irini Müzesi, 1 9:30 Hagia Eirene Museum, 7 :30 pm katkıda bulundu. Çagdaş besteci 

George Aperghis ile birlikte fi lm ve 
tiyatro müzigi gerçekleştirdi. Peter 
Gabriel'in iki albümüne katkıda 
bulundu. Didier Lockwood ve Jean
Marc Padovanni gibi müzisyenlerle 
çalıştı. Osmanlı Müziginin her türünde 
sayısı 67'yi bulan ve bütün dünyaya 
dagıtılan CD'Ier kaydetti. Avrupa ve 
Japonya'da birçok CD doldurdu. 
Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivalleri'nde ney ve vurma çalgıların 
yer aldıgı Kudsi Erguner/Bruno Caillat 
Ikilisi ( 1 993), Tasavvuf Müziğinden 
Flamenko'ya ( 1 994), Tarih Boyu Hoşgörü 
ve şair padişahların şiirlerinden oluşan 



Gazeller ( 1 995), Rembetiko ve 
Hammamizade lsmail Dede'nin 
Ferôhfezô Ayin-i Şerifinin Konser 
Yorumu ( 1 996), Viyana ve Istanbul'dan 
Şarkılar -Schubert!Şevki Bey ( 1 997), T ac 
Maha/ ( 1 999) gibi özgün projeler 
gerçekleştirdi .  Kudsi Erguner'in 
bugüne kadar yayınlanmış olan; 
Fransızca-Ispanyolca, iki dilde basılan, 
Mevlana'nın Mesnevtsinden 
tercümelerin yer aldıgı Les Cantes du 
Mesnevi ('Mesnevi Hikayeleri'), Hacı 
Bektaş'ın yaşamını konu eden Le Uvre 
des Derviches Bektashi ('Bektaşi 
Dervişleri Kitabı') gibi kitapları 
bulunmaktadır. 

• One of roday's most im porram nay 
masrers, Kudsi Erguner is  well-known 
for his concerrs, projeers and recordings 
which has inrroduced che classical 
Orroman and rhe Sufı music ro che 
world concluding wirh an inrernarional 
repurarion . Kudsi Erguner conrinues 
his family rradir ion of nay (end-blown 
flure) playing esrablished by his 
grandfarher Süleyman Erguner and his 
farher U! vi Erguner. He srudied 
archirecrure and musicology in Paris 
and received Masrer's degrees in borh 
branches. He worked, for a long period, 
as a producer of music programmes ar 
che French radio and prepared many 
programmes on rradirional world 
music. He has conducred research nor 
only on Turkish cradir ionaJ music bur 
also on Middle Easrern, Asian and 
Norrh African m usic. He has 
inrroduced the n ay, the Turkish sufı 
music and the aurhenric musical 
culrure of İstanbul all over che world 
through che concerrs he has given in 
Europe,rhe USA and )apan. He has 
worked as arrisric adviser of the Li lle 
Festival in France. He has wrirren 
music ro fı lms produced by Peter 
Brook, Marco Ferreri, Scorsese and also 
worked on fı lm and srage music 
rogerher wirh conremporary composer 
George Aperghis. He conrribured ro 
Peter Gabriel's rwo albums and has also 
performed wirh jazz musicians such as 
Didier Lockwood and Jean-Marc 
Padovann i .  He has recorded over 67 
CDs of Or roman music which have 
been disrribured all over che world. 
Kudsi Erguner has also realised some 
original projeers ar che Inrernarional 
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İstanbul Music Festival such as a Nay
Percussion Duo Concerr wirh che 
percussionisr Bruno Caillar ( 1 993), 
From Sufi Mmic to Flaınenco ( 1 994), 
Tolerance Thro11gh the Ages and Gazelles

Poetry of che Sulrans ( 1 995), Renıbetiko 

and a concerr performance of Ferahfeza 

Mevlevi Mass by Hammamizade İsmail 
Dede ( L 996), Son gs from Vienna and 

istanbul - Schubert!Şevki Bey ( l 997), and 
Taj Mahat ( 1 999). Kudsi Erguner has a 
number of books ro his name 
i nclud ing :  Les Contes de Mesnevi ('The 
Mesnevi Tales'), a book published borh 
in French and Spanish i ncluding 
rranslarions from Mevlana' s Mesnevi; a 
book abour on Hacı Bekraş's l ife Le 

Livre des Derviches Bektashi ('The Book 
of Bekrashi Dervishes') ete. 

HAKAN GÜNGÖR 

• 1 973'de Ankara'da dogan Hakan 
Güngör, ilk müzik egitimini Ankara 
Radyosu'nda ud sanatçısı olan babası 
Ali Osman Güngör'den aldı. 1 986'da 
girdigi TRT Ankara Radyosu TSM 
Gençlik Korosu'nda korist olarak 
görev yaptı. 1 990'da Gazi Üniversitesi 
Müzik Bölümü'nü kazanarak iki sene 
egitim gördü. 1 992'de ITÜ Türk 
Müzigi Devlet Konservatuvarı 
Kompozisyon Bölümü'ne girdi. Küçük 
yaşta kanun çalmaya başlayan 
Güngör, Yavuz Özüstün (nazariyat), 
Demirhan Altug, Emin Sabitoglu 
(piyano ve orkestrasyon), Dr. Nail 
Yavuzoglu (armoni, yüksek solfej, 
kontrpuan), Doç. Mutlu Torun, Prof. 
Dr. Selahaddin lçl i , (Türk müzigi 
kompozisyonu), Özkan Kayhan, 
Gültekin Tahir Aydogdu, Bekin Reha, 
Sagbaş ve Ruhi Ayangil (kanun 
teknigi) i le çalıştı. 1 994'de Erguner 
Toplulugu'na katıldı ve "Tasavvuftan 
Flamenko'ya", "Rembetiko," "Istanbul 
Türküleri," "Osmanlı Davulları" gibi 
konser projelerinin yanı sıra, Istanbul 
Kanatlarımın Altında, film müzigi gibi 
projelerde de yer aldı. lsrail, Sudan, 
ABD ve Avrupa ülkelerinde Kudsi 
Erguner'le birlikte konserler verdi. 
Güngör halen TRT Istanbul 
Radyosu'nda kanun sanatçısıdır. 

• Born in 1 973 in Ankara, Hakan 
Güngör starred music with his father Ali 
Osman Güngör, an ud player at Ankara 

Radio. He became a member of the TRT 
Turkish Music Yourh Chorus in 1 986. 
He srudied at the Gazi University Music 
Deparrmenc from 1 990 ro 1 99 1  and in 
1992 he enrered the İTU Turkish Music 
Srate Conservaroire in İstanbul, where he 
studied with Yavuz Özüstün (theory), 
Demirhan Altuğ and Emin Sabiroğlu 
(piano and orchescrarion), Dr. Nail 
Yavuzoğlu (harmony, solfegio and 
councerpoinr), Ass. Prof. Mutlu Torun 
and Prof. Dr. Selahaddin İçli (Turkish 
music composirion) and Östan Kayhan, 
Gültekin Tahir Aydoğdu, Bekin Reha 
Sağbaş and Ruhi Ayangi l  (kanun 
technique). In 1 994, he joined the 
Erguner Ensemble with whom he 
performed in such projeers as "From Sufı 
Music ro Flarnenco," "Rembetiko," 
"Songs from İstanbul," "Orroman 
Drums" as well as the fılm music of 
istanbul ımder My Wings. He has given 
concerrs with Kudsi Erguner in lsrael, 
Sudan, che USA and Europe. He is 
current!y a kanun player ar the TR T 
İstanbul Radio. 

TOSHI TSUCHITORI 

• Olaganüstü bir dogaçlamacı ve 
perküsyoncu olan Toshi Tsuchitori, 
1 950'de Japonya'da dogdu. Çocukken 
geleneksel Japon davulu çalmaya 
başladı. Daha sonra dogaçlama müzik 
çalmak üzede vurmalı çalgılara 
yöneldi. 1 975'de New York'a taşındı 
ve Mi lford Graves, Steve Lacy, Derek 
Baily gibi müzisyenlerle serbest 
dogaçlama alanında çalışmalar yaptı. 
1 976'da Peter Brook'un uluslararası 
tiyatrosunda ortak çalışmalarda 
bulundu; Ham/et, Tempest ve Kudsi 
Erguner'le birlikte çalıştıgı 



Mahabharata için müzikler yaptı. Bu 
sıralarda çeşitli ü lkelere seyahatler 
yaptı ve degişik kültürlerin 
müziklerini inceledi. I S  yıldan bu yana 
Japonya'nın eski müzikleriyle ilgili 
araştırmalar yapan Tsuchitori, dotoku 
(Bronz Çan, MÖ. 200), sanukaito (Taş 
Çagı'ndan kalma ses taşı) ve jomonko 
(Çömlek, MÖ. 2500) gibi eski 
enstrümanlar çalmaktadır. 

• An exceptional international music 
improviser and percussionist, he was 
born i n Japan in 1 950. He began 
learning tradi tional Japanese drums as 
child. Later he took up percussion ro play 
free improvisation music. In 1 975 he 
moved ro New York and Paris, and 
continued ro work with free 
improvisation with such artists as 
Milford Graves, Steve Lacy and Derek 
Baily. In 1 976 he collaborated with Peter 
Brook's international theatre. He created 
the music for UBU (Conference of the 
Birds) , The Tempest, Ham/et, and 
Mahabharata in which he worked with 
Kudsi Erguner. During this time, he 
travelled the globe in  search of the music 
of many different cultures, and has spent 
some 1 5  years in his quest for the ancient 
sounds of ]apan; he has performed music 
using the dokatu (bronze beli of BC 
200), the sanukairo (sounding srone from 
Srone Age ) and the jomonko (pottery 
drum of BC 2500). 

KOKOO TOPLULUGU 

KOKOO ENSEMBLE 

• Shakuhachi virtüozu Akikazu 
Nakamura'nın 1 995'de kurdugu grup, 
degişik müzik aletlerini kullansa da, 

184 
genel olarak geleneksel Japon 
enstrümanları olan shakuhachi (bambu 
flüt) ve koto (yatay çalınan arp benzeri 
bir enstrüman) enstrümanlarını 
kullanmaktadır. Topluluk müziginde 
kullandıgı rock, caz ve Batı klasik 
müzigi, deneysel avangard müzik 
unsurlarıyla geleneksel Japon müziginin 
ötesine geçmektedir. Tokyo'da kurulan 
topluluk bugüne kadar, Kuhmo Oda 
Müzigi Festivali (Finlandiya), Japonya 
Festivali (New Zealand), Kita-Kyushu 
Uluslararası Müzik Festivali, Japon 
Cemaati (New York), Eastman Müzik 
Okulu, Boston Güzel Sanatlar Müzesi, 
Phaladelphia Sanat Müzesi gibi çeşitli 
konserler verdi. Topluluk bugüne 
kadar Zoom, Super-Nova ve Moon isimli 
üç CD yayınladı. 

• Shakuhachi virruoso Akikazu 
Nakamura formed the group in 1995 .  
Although their sound is d i  verse, they 
exclusively play the Japanese 
traditional instruments shakuhachi 
(bamboo flute) and koro (horizontal 
harp). By i ncorporating extended 
techniques as well as elements of rock, 
jazz i mprovisation, Western classical 
music, and the experimental avant 
garde, Kokoo transcends traditional 
Japanese music. Based in Tokyo, Kokoo 
has visited many countries: Kuhmo 
Chamber Music Festival (Finland), The 
Festival of ]apan in New Zealand, Kita
Kyushu International Music Festival, 
]apan Society (New York),  Eastman 
School of Music, Museum of Fine Acts 
Boston, The Philadelphia Museum of 
Art, ete. The ir CD albums Zoom and 
Super-nova have been released by Seven 
Seas. In Ocrober of 200 l ,  the ir new CD 
Moon was released by Hitachi Maxell. 

AKIKAZU NAKAMURA 

• Akikazu Nakamura, Berkleee 
Müzik Koleji'nde ve New England 
Konservatuvarı'nda kompozisyon 
egitimi  ve caz teorisi dersleri aldı. 
Besteci ve düzenlemed olarak Jan 
Sibelius Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 
(Finlandiya) ve Alman WDR 
televizyonunun da aralarından 
bulundugu birçok topluluk ve 
kurumdan siparişler aldı. Geleneksel 
Zen müziginden rock, caz ve çagdaş 
müzige kadar kariyerinde çok geniş 

bir yelpazeye açıl ımlar yapan sanatçı, 
Japon Dışişleri Bakanlıgı, Japonya 
Vakfı ve başka organizasyonların 
sponsorlugunda dünyanın birçok 
yerinde konserler verdi. 1 988'de 
Forest toplulugunu kuran 
Nakamura'nın ilk albümü Neutral 
Point, 1 99 1 'de ABD'de yayınlandı 
WKNC radyo istasyonunun World 
Cafe Listesi'nde sekizinci sıraya kadar 
yükseldi. 1 9. Matsuo Uygulamalı 
Sanatlar Ödülü'nü alan sanatçının, The 
World of Zen Music: Saji isimli bir 
başka albümü ise, sponsorlugu Japon 
Kültür Bakanlıgı tarafından yapılan 
1 999 Sanat Festivali'nin Plak 
kategorisinde Mükemmellik Ödülü'nü 
ve Nippon Columbia'nın Altın Plak 
Ödülü'nü aldı. Sanatçı, Japon Çagdaş 
Müzik Dernegi'nin bir üyesidir. 

• Nakamura studied composition and 
jazz theory at Berklee College of Music 
and the New England Conservarory in 
the United States. As a composer and 
arranger, he has received commissions 
from Jan Sibel i us String Quartet in 
Finland, WDR in Germany, and many 
others. Nakamura's career branched out 
from traditional Zen music into a wide 
range of musical genres i ncluding rock, 
jazz, and contemporary music. He has 
performed throughout the world under 
the spansorship of the Japanese M inistry 
of Foreign Affairs, the ]apan Foundation, 
and other organizations. In 1988 
Nakamura formed the group Forest and 
produced i ts fırst album Neutral Point. 

Released in the USA by JVC through 
MCA distribution in 199 1 ,  it reached 
number 8 in FM station WKNC's 
World Cafe chart. Nakamura was the 
recipient of the l 9th Matsuo Performing 
Acts Prize. His album The World ofZen 

Music: Saji, released by Nippon 
Columbia, was awarded the Prize for 
Exeellence in the Record Category of the 
1 999 Acts Festival sponsored by the 
Ministry ofCulture, as well as Nippon 
Columbia's Golden Disc Award. He is a 
member of the ]apan Society for 
Contemporary Music. 

M ICHIYO YAGI 

• NHK'nın Geleneksel Müzisyenler 
için Profesyonel Egitim Okulu'ndan 
mezun olan Michiyo Yagi, 1 989- 1 990 
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arasında Connecticut'taki Wesleyan Japon ve çağdaş müziklerden andırmaktadır. Yıl larca beraber 
Üniversitesi'nde Konuk Eğitmen uyarlamalar yapan eklektik bir çalıştığı m perküsyon ustası T os hi 
olarak çalıştı. Bu görevi sırasında müzisyen olan lsogai, sıklıkla Japonya' da Tsuchitori i le Tokyo'da yaptığımız 
birçok modern besteyi i lk kez yerel yönetimlerin sponsorluğunda konserler ve iki müziğin karşılaşması 
seslendirdi, John Cage ve John Zorn konserler vermektedir. 1 997' de 3. deneyimleri, bu yöndeki çalışmalar 
gibi öncü Amerikan bestecilerinden Japonya Nagatani Kengyo Anıtı için teşvik edici oldu. Geleneksel 
etkilendi. Japonya Çağdaş Müzik Yarışması'nda finalist olan lsogai, müzik eğitiminin yanında klasik batı 
Derneği tarafından desteklenen Japon 1 999' dan beri sol o resitaller vermekte müziği öğrenimi de görmüş olan 
Oda Müziği Yarışması'nda Üçüncülük ve TV programiarına çıkmaktadır. Akeichi Nakamura günümüzde usta 
Ödülü'nü aldı. Shizuku isimli solo Sanatçı halen Takasaki Sanat Koleji'nde bir 'shakuhachi' sanatçısıdır. Bu 
koto albümü John Zorn tarafından ders vermektedir. projede Akeichi'nin kurdugu Kokoo 
gerçekleştirildi ve 1 999'da Tzadik Topluluğu'nun yanı sıra, Japon vurmalı 
firmasından çıkarı ldı. Yagi'nin • Isogai srudied koro ar Takasaki çalgılar ustası Toshi Tsuchitori ve 
l iderliğindeki Paulownia Crush isimli College of Art and the NHK Türkiye'den de kanun sanatçısı Hakan 
koto topluluğu Masahiko Satoh'un Professional Train ing School for Güngör yer alıyor." (Kudsi Erguner) 
gerçekleştirdiği Yural isimli bir CD Tradirional lnsrrumenralisrs. An active 
çıkardı. Japon TV' lerinde sıklıkla performer borh in  ]apan and abroad, • "Each form of art, especially music, 
programlara çıkan Yagi, Japonya'da ve her most recenr overseas performances is in communicarion wirh the rhoughrs 
Moers Caz Festivali gibi deniz include the ]apan-Argentina Amiry and beliefs of the world ir lives and 
ötesinde konserler vermektedir. Cenrennial Anniversary Concerr evolves in .  Similar ro the i nfluence of 

supporred by The ]apan Foundation sufı music on our classical l i rerature 
• Michiyo Yagi graduated from NHK and the l ralian-Japanese Friendship and music, Zen Buddhism was 
Professional Training School for Concerr in Urbino, Iraly. An eclecric developed wir h the influences of the 
Tradirional Musicians. From 1989 ro musician adepr ar borh classical classical music and l irerarure of ]apan. 
1990 she was Visiting Professor of Japanese and conremporary pieces, she The 'ney', symbol of the Turkish 
Music at W esieyan University in frequenrly appears throughout ]apan at mysricism, and the 'shakuhachi ' ,  
Connecricut. During her tenure she concerrs sponsored by local governmenr symbol of the ]apan mysticism in  
premiered numerous modern offıces. In 1 997 she was a finalist in the rerurn, display amazing s imilarities 
composirions for koro and came under 3rd All ]apan Nagarani Kengyo bat h in rerms of the ir sound and rheir 
the influence of maverick American Memorial Competirion . S ince 1 999 status in l irerarure. The same similariry 
compasers such as John Cage and John Isogai has regularly presenred sola can alsa be found in those string 
Zorn . Yagi was awarded the Bronze recirals and has been featured on several instrumenrs, 'kanun' and 'koro'. The 
Meda! ar the Japanese Chamber Music TV shows. She alsa reaches at the i nreresr shown in 'shakuhachi '  by the 
Compet i tion (sponsored by the ]apan Music School of the Takasaki College of Japanese emperors resembles that of the 
Society for Conremporary Music) in duer Art. Onoman sulrans' for 'ney'. The 
wirh a flurist. Her sola koro CD Shizuku concerts we have performed in  Tokyo 
was produced by John Zorn and released NEY- ZEN wirh the percussionisr Toshi 
on rhe Tzadik label in 1 999. In 2001 Tsuchirori, with whom I have been 
the koro ensemble Paulownia Crush !ed • "Her sanat formu, özell ikle de working since many years, and the 
by Yagi released Yural (produced by müzik, içinde yaşadığı ve geliştiği experiences of the encounrers of the two 
Masahiko Saralı) from BAJ Records. devrin düşünce ve inançlarıyla iletişim types of music encouraged us ro 
Yagi has made frequenr appearances on içindedir. Tasavvufun, klasik develop this ki nd of a project. Akeichi 
Japanese TV, and has actively performed edebiyatımız ve müziğimiz üzerinde Nakamura who borh srudied classical 
throughout ]apan and at overseas evenrs etkileri olduğu gibi, Japon klasik wesrern music and rraditional music is 
such as the Moers Jazz Festival. müziği ve edebiyatı da Zen an expert arrist on 'shakuhachi ' .  This 

Budizminin etkileri i le gelişmiştir. project includes rhe Kokoo Ensemble, 

MAKI ISOGAI Türk mistisizminin sembolü hal ine founded by Akeichi ,  ]apan 
gelmiş olan 'ney' ile Japon percussionisr Toshi Tsuchirori, and the 

• Maki lsogai, T akasaki Sanat mistisizminde onun karşıtı olan Turkish kanun player Hakan Güngör." 
Koleji'nde ve NHK Geleneksel 'shakuhachi' gerek ses tınısı ve (Kudsi Erguner) 
Çalgıcılar için Profesyonel Eğitim gerekse edebiyattaki yeri açısından 
Okulu'nda okudu. Japonya'da ve başka hayret verici bir benzerlik gösterir. 
ülkelerde son derece aktif olarak Yine aynı benzerlik 'kanun' i le 'koto' 
çalışmalarını sürdüren sanatçı, son adl ı  teli i sazlarda vardır. Japon 
olarak Japonya Vakfı tarafından Imparatorlarının müziğe, özellikle de 
desteklenen Japonya-Arjantin Yüzüncü 'shakuhachi'ye gösterdikleri ilgi, 
Dostluk Yılı Konseri'nde ve !talyan- Osmanlı padişahlarının 'ney'e 
Japon Dosluk Konseri'nde çaldı. Klasik gösterdikleri ilgi ve iltifatı 
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retrieval systems, without permission in 
writing from İstanbul Foundation for 
Culture and Ares. 

Uluslararası Istanbul M üzik Festivali 
International İstanbul Music Festival 
(Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
İstanbul Foundation for Culrure and Ares) 
lstiklal Caddesi, Luvr Apt. 1 46 
Beyoglu 80070 Istanbul 
Tel: (02 1 2) 3 34 07 00 - Dahili 1 Exe: 732, 733, 735, 736 
Fax: (02 1 2) 3 34 07 05 
e-mail: m usic.fest@istfest-tr.org 
Internet: http://www. istfest.org 
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* 30. U luslararası istan bul Müzik Festivali 

için hazı rlanan bu katalog, 

Dereboyu Caddesi, Zağra Binası B-1 Blok 

Maslak 80670 istanbul ad resindeki,  

(0212) 285 11 96 telefon ve (0212) 276 59 55 faks numaralı 

MAS MATBAACI L I K  AŞ 
tarafı ndan bası lmıştı r. 

Haziran 2002, istan bul 
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