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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
32. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 'nin 
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan 
TC Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu, 

32"d INTERNATIONAL 
iSTANBUL 
MUSIC FESTIVAL 

TC Kültür ve Turizm Bakanlıgı, Istanbul Vali l igi, 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi ve 
Beyoglu Belediyesi'ne teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culnıre and Arts 
would l i ke to thank 
the Promotion Fund of the Turkish Prime Min istry, 
the M in istry of Culture and Tourism, 
Governorship of İstanbul, Greater Municipal i ty of 
İstanbul and Munic ipality of Beyoğlu 
whose generous conrributions have made 
the 32nd I nternational İstanbul Music Festival possible. 

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 
Avrupa Festivaller Birligi üyesidir. 
The International İstanbul Music Festival i s a 
member of the European Festivals Association . 
www.euro-festival.net 

Programda degişiklik hakkı saklıdır. 
The Festival reserves the right to alter the programme. 
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iSTAN BUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI 

İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE A ND ARTS 

ONUR KURULU THE HONORARY BOARD 

Cumhurbaşkanı AHMET NECDET SEZER 
Presiden ı 

Başbakan RECEP TA YYIP ERDOGAN 
Primt Minisrer 

Içişleri Bakanı ABDÜLKADIR AKSU 
M i n ister of I nrernal Affairs 

Dışişleri Bakanı ABDULLAH GÜL 
M i n ister of Fore ign Affairs 

Maliye Bakanı KEMAL UNAKlT AN 
M i n ister of Finance 

Mil l i  Egitim Bakanı Doç. Dr. HÜSEYIN ÇELIK 
Minister of Educarion 

Ulaştırma Bakanı BINALl YILDIRIM 
M i n i ster of Transport 

Kültür ve Turizm Bakanı ERKAN MUMCU 
M i nister ofC ulture and Tourism 

Istanbul Valisi MUAMMER GÜLER 
Governor of istanbul 

Istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı 
Dr. Mim. KADIR TOPBAŞ 
Mayor of istanbul 

Dr. N EJAT F. ECZAClBAŞI 

NECIL KAZlM AKSES 
FERIT ALNAR 
Prof. CEVAT MEMDUH AL TAR 
PIERLUIGI ALVERA 
HARRY BAGGE 
Dr. DJAMCHID BEHNAM 
PRINCE BERNHARD 
LEONARD BERNSTEIN 
BERTIL BOKSTEDT 
NADIA BOULANGER 
JEANDE BROGLIE 
PABLO CASALS 
DAME N INETTE DE VALOIS 
Prof. CARL EBERT 
SAIME EREN 
PH ILIPPE ERLANGER 
AHMET M. ERTEGÜN 
MUHSIN ERTUGRUL 
BURHAN FELEK 
ROBERT FENAUX 
JANOS FERENCSIK 
ZINO FRANCESCATTI 
Dr. ANTONIO GHIRINGHELLI 
PIERRE GILBERT 
Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM GÖKAY 
VAHIT HALEFOGLU 
ERNESTü HALFFTER 
FEYZI HALICI 
WILLIAM J .  HANDLEY 
ARTHUR HAULOT 
Dr. FRANZ HERBATSHEK 
CLEMENS HOLZMEISTER 
MAURICE HUISMAN 
KOUISJOXE 
BARON G. BEGOUGNE DE JUNIAC 
HERBERT VON KARAJAN 
YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU 
Prof. Dr. HANS ERICH KASPER 
Prof. WILHELM KEMPFF 
Dr. RA YMOND KENDALL 
Dr. SADEGH KIA 
LORD KINROSS 
ONAT KUTLAR 
LUIS GARCIA DE LLERA 
IGNACY LOGA-SOWINSKI 
PIERRE L YAUTEY 
Ord. Prof. Dr. ARIF MÜFIT MANSEL 
ZUBIN MEHTA 
YEHUDI MENUHIN 
MARIO MONDELLO 
MAR lO MORTARI 
SEPPO NUMMI 



ONURKURULU 

THE HONORARY BOARD 

NURVER NUREŞ 
SHINZO OHYA 
Dr. SEROITE OKACHA 
HIKMET ONAT 
Prof. CARL ORFF 
Prof. GYULA ORTUTAY 
MEHRDAD PAHLBOD 
ANDRE PARROT 
LUCA PIETROMARCHI 
Dr. ST ANISLA W PIOTROWSKI 
Prof. KLAUS PRINGSHEIM 
CEMAL REŞIT REY 
ARTHUR RUBINSTEIN 
SIR RODERICK SARELL 
A. ADNAN SA YGUN 
MUKADDER SEZGIN 
RENZO SIL VESTRI 
Dr. GUSTAV ADOLF SONNENHOL 
LEOPOLD STOKOWSKI 
JAMES J .  SWEENEY 
MITSUO T ANAKA 
AFEWORK TEKE 
ARNAULD W APLER 
ANDRE WENDELEN 

KURUCULAR VE ÜYELER 

FOUNDERS AND MEMBERS 

Başkan 
President 
LEYLA GENCER, Devlet Sanatçısı State Artist 

Başkan Yardımcısı 
V ice President 
MEHMET ŞUHUBI 

KURUCULAR FOUNDERS 

FETTAH AYTAÇ 
BURLA MAKINA TICARET VE YATIRIM A.Ş. 
MEHMET R. DEVRES 
ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. 
ALl KOÇMAN 
BERNAR NAHUM 
IZZET PENSOY 
PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Ş. 
SlNAI YATIRIM VE KREDI BANKASI A.O. 
TATKO, OTOMOBIL LASTIK VE MAKINA TIC. TAŞ. 
AFIF TEKTAŞ 
TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE TURING VE OTOMOBIL KURUMU 



ÜYELER MEMBERS 

AKBANK T.A.Ş. 
AKSA, AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş. 
AKSU, IPLIK DOK. VE BOYA APRE FAB. T.A.Ş. 
ALBER BILEN 
PlNAR ARAN - ARITAŞ SU ARITMA SAN. A.Ş. 
ARÇELIK A.Ş. 
AYGAZ A.Ş. 
IZZET BAYSAL VAKFI 
Dr. MUSTAFA BIRGI 
BORUSAN BORU SANA Yil A.Ş. 
BP PETROLLERI A.Ş. 
ERDOGAN DEMIRÖREN 
DEMIRÖREN ŞIRKETLER GRUBU 
Prof. HAYRI DüMANlÇ 
AHMED ŞECI EDIN 
OSMAN EDIN 
EGE HOLDING A.Ş. 
ELGINKAN HOLDING A.Ş. 
ÖZER ESEN 
GÜMÜŞSUYU HALl SAN. VE TIC. A.Ş. 
VITALI HAKKO 
HÜRRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.Ş. 
IBM TÜRK LTD. ŞTI. 
IŞIKLAR HOLDING A.Ş. 
IKTISAT BANKASI T.A.Ş. 
ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI 
ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
ISTANBUL SANAYI ODASI 
ISTANBUL TICARET ODASI 
KOÇ HOLDING A.Ş. 
LIBAŞ INŞAAT VE YAT. A.Ş. 
MILLI PIYANGO IDARESI 
HALIT NARlN 
NET TURIZM TIC. VE SAN. A.Ş. 
NOVARTIS SAGLIK, GIDA 

VE TARIM ÜRÜNLERI SANAYli A.Ş. 
ORGANIK KIMYA SAN. VE TIC. A.Ş. 
PAMUKBANK T.A.Ş. 
PROFILO HOLDING A.Ş. 
MEHMET ŞUHUBI 
TEKFEN EGITIM. SAGLIK, KÜL TÜR SANAT 

VE DOGAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI 
TÜRK EKONOMI BANKASI 
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
TÜRK HENKEL KIMYEVI MADDELER SAN. A.Ş. 
TÜRK PETROL VE MADENI YAGLAR T.A.Ş. 
TÜRK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş. 

TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE ŞIŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş. 
TÜRKIYE VAKlFLAR BANKASI T.A.O. 
ULUSOY TURIZM VE SEYAHAT KOLL. ŞTI. 
ÜNILEVER-IŞ TIC. VE SAN. TÜRK LTD. ŞTI. 
YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. 
YAPI KREDI SIGORTA 



YÖNETIM KURULU 

BOARD OF ADMINISTRATION 

Başkan 
Chairman 
ŞAKIR ECZAClBAŞI 

Başkan Yardımcı ları 
V ice Chairmen 
Prof. TALAT HALMAN 
DOGAN TEKELI 

Dışişleri Bakanlıgı 
Ministry of Foreign Affai rs 

Maliye Bakanlıgı 
M i nistry of F inance 

Mi l l i  Egitim Bakanlıgı 
M i nistry of Educacion 

Kültür ve Turizm Bakanlıgı 
M i n istry of Culture and Tourism 

Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirligi 
The Office of Seni or Advisor ro the 
Pr ime M inister for Foreign Promotion 

Kültür ve Turizm Bakanl ıgı 
Tanıtma Genel Müdürlügü 
Minisrry of Cu! tu re and Tourism, 
General Directorare of Information 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü 
General Director of the S ca te Opera and Bal lee 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 
General Director of the S ta te Theatres 

Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası Müdürü 
Director of the Presidencia i Symphony Ürehescra 

HAMIT BELLI 
Prof. Av. ERCÜMEND BERKER 
NURI ÇOLAKOGLU 
OYA ECZAClBAŞI 
Prof. Dr. MÜNIR EKONOMI 
GE NCA Y GÜRÜN 
TAYFUN INDIRKAŞ 
Doç. YEKTA KARA 
HÜSAMETTIN KAVI 
ÖMER KOÇ 
Prof. Dr. BÜLENT ÖZER 
GÜLER SABANCI 
ERKUT YÜCAOGLU 

YÜRÜTME KURULU 

E XECUTIVE BOARD 

Başkan 
Chairman 
ŞAKIR ECZAClBAŞI 

Üyeler 
Members 
TAYFUN INDIRKAŞ 
DOGAN TEKELi 
NURI ÇOLAKOGLU 
OYA ECZAClBAŞI 

DENETIM KURULU 

AUDITORS 

ÇELIK ARSEL 
Dr. ALTAN EDIS 



YÖNETIM 

MANAGEMEN T  

Genel Müdür 
General D i rector 

GÖRGÜN TANER 

Genel Müdür Sekreteri 
Executive Secretary 
FUL DURAN 

Genel Müdür Sekreter Yardımcısı 
Assistant to the Execut ive Secretary 
YASEMIN BASKAN 

Kurumsal i letişim Yönetmeni 
Director, Corporare Conım u n icarions 

ESRA NILGÜN MIRZE 

Mali ve Idari Işler Yönetmeni 
Director, Fi nance and Adnı i n i srrarion 
ZAFER AKAY 

Medya Ilişkileri Yönetmeni 
Director, Media Relat inns 

IDIL KART AL 

Sponsorluk Yönetmeni 
Direcror, Spansorship 

ÖMÜR BOZKURT 

Pazarlama Yönetıneni 
Director, Marketing 
DENIZ ÖLMEZ 

Teknik Işler Yönetmeni ve IKKM Proje Koordinatörü 
Director, Technical Affiıirs & ICCC, Project Coordi nator 
NILÜFER KONUK 

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali Yön etmeni 
D i rector, I nternational istan b u l  Music Festival 
AHMET ERENLI 

Uluslararası Istanbul Fi lm Festivali Yönetmeni 
D i rector, I n ternat i onal istanbul Filın Festival 
HÜLYA UÇAN SU 

Uluslararası Istanbul Bienali Yönetıneni 
D i rector, I nternational istanbul Bienn ial 
EMRE BAYKAL 

Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali Yönetmeni 
D i rector, l ıırerııational istanbul  Theatrc Fest ival 
Doç. Dr. DIKMEN GÜRÜN 

Uluslararası Istanbul Caz Festivali Yönetmen Yardımcısı 
Assistant Director, Internat i onal istanbul Jazz l'est i val 
PELIN OPÇIN 

DANIŞMANLAR 

ADVISORS 

Genel Danışman 
General Advisor 

SIR JOHN TOOLEY 

Kurumsal Kimlik Danışmanı 
Corporate lclen t i ty Advisor 
BÜLENT ERKMEN 

Kültür Merkezi Danışmanı 
C u l rural Ceıırre Advisor 

DOCAN TEKELI 

Basın ve Halkla Il işkiler Danışma Kurulu 
Press and Publ ic  Relat ions Advisory Coın ın i tee 
CEM AYDIN 
ISMET BERKAN 
ARHAN KAYAR 
CENGIZ ÖZDEMIR 
YASEMIN PIRINÇCIOCLU 

Hukuk Işleri Danışmanı 
Legal Advisnr 

ESAT BERKSAN 
SADIFE KARATAŞ 

Mali Işler Danışmanı 
Fi nancial Advisor 
AS U MAN BAYRAM 

Idari Işler Danışmanı 
Adnıinistrative Affairs Advisor 
RIFAT ÖKTEM 



ULUSLARARASI iSTANBUL MÜZiK FESTiVALi 

INTERNATIONAL İSTANBUL MUSIC FESTIVAL 

Genel Danışman 
General Advisor 
Sir JOHN TOOLEY 

Danışma Kurulu 
Advisory Comm ittee 
Prof. ERCÜMEND BERKER 
Prof. GÜRER AYKAL 
Doç. RENGIM GÖKMEN 
KAMRAN INCE 
GEYVAN McMILLEN 
Prof. ERSlN ONAY 
ERSU PEKIN 
Prof. ILHAN USMANBAŞ 

Yönetmen Director 
AHMET ERENLI 

Yönetmen Yardımcısı 
Assistane Director 
SACIDE KESKIN 

Konuk A�ırlama Hospitality 
EBRU KAYA 
IZLEM TANlK 

Editör Ediror 
AYKUT ŞENGÖZER 

Yardımcılar Assistancs 
MIRAD GARANLI 
MERT YALÇINKAYA 

Mekan Sorumlusu 
Venue Managernem 
ATA KAVAME 

Kurumsal I letişim 
Corporate Communications 

Yönetmen Director 
ESRA NILGÜN MIRZE 

Departman Sekreteri 
Department Secretary 
T ANIA T AŞCIOCLU 

Yardımcılar Assistams 
SEMA MACARA 
TUNA MERSINLI 

Dış Basın Sorumlusu 
Foreign Press Offıcer 
ÜSTÜNGEL INANÇ 

Medya Ilişkileri 
Media Relations 

Yönetmen Director 
IDIL KART AL 

Prodüksiyon Production 
I LGIN TEMEL 

Basılı Malzeme Printed Marerial 
AYNUR ATAKUL 

Grafik Uygulama 
Graphic Applicarion 
ÖZLEM OKLU BÜYÜKÇAVUŞ 

Yardımcı Assistane 
AYŞE BULUTGIL 

Basın Bültenleri Press Bu l lerins 
AYDIN BÜKE 

Mali ve Idari Işler 
Finance and Administration 

Yönetmen Director 
ZAFER AKAY 

Yardımcılar Assisrams 
HASAN ALKAYA 
ŞEBNEM GÖÇMEN KURT 
BAŞAK SUCU 



Sponsorluk 
Spansorship 

Yönetmen Director 
ÖMÜR BOZKURT 

Yardımcılar Assisranrs 
MINE TAŞ EYMÜR 
BIGE ÖRER 
DENIZ UZUNOGLU 

Pazarlama 
Marketing 

Yönetmen Director 
DENIZ ÖLMEZ 

Gişe ve Protokol Sorumlusu 
Box Office anel Protocol Offıcer 
ZELIHA KAYA 

Pazarlama Uzmanları Marker ing Specialisrs 
MERIÇ SOYLU 
TUBA TORTOP 

Yardımcılar Assisranrs 
ONUR KAYA 
MÜNIRE NIŞANCI 
EDA SOYDAN 

Web Tasarım Web Design 
ÖMER ARI 

Editör Ecliror 
ENGIN A YDENIZ 

Teknik Işler 
Technical Affairs 

Yönetmen Director 
NILÜFER KONUK 

Prodüksiyon Proclucrion 
KEMAL YIGITCAN 
GÖKHAN URULU 

Yardımcılar Assisranrs 
DUYGU DOGAN 
NIHAT KARAKAYA 
UMUT KURÇ 
ATILLA UZUNER 

Bilgi ve Belge Merkezi 
Information & Records Cem re 

Yönetici Manager 
EMINE ŞAH IN YEŞIL 

Yardımcı Assistant 
SIBEL ÖZKAN 

Arşiv Foto�rafları Arehive Photos 
MUAMM ER Y ANMAZ 
DI DAR YEŞIL YURT 

Video Çekimleri Video Recorclings 
FATIH BALKIŞ 

Santral 
Operatür 
A YŞEM SA YAN YILDIRIM 

Yardımcı Hizmetler 
Services 
AZMI AKSUN 
PERlHAN ARIBULAN 
ADEM KALAÇ 
HA YRULLAH NIŞANCI 
SÜLEYMAN ÖZDEMIR 

Nakliye ve Gümrük 
Transportation & Cusroms 
CEM KENAR 



TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 32. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nin 
gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık, kurum ve kişilere teşekkür 
eder. 

The: i!>tanbul Foundation for Culrun: and Art s would li kc ın than k rhc: 
fullowing Minisıric:s, insrinıtıons, companies and individuab for thl' gc:nt:rous 
suppon ıhey have givc:n rhe 32nd lnrernaıional isranbul Music Fe!>ıival. 

Sayın Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Sayın Erkan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanı 

Istanbul Valiligi 
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıgı 
T.C. TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlıgı 
T.C. Başbakanlık Başmüşavirligi 
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu 
TC. Başbakanlık Dış Tanıtım Başmüşavirligi 
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlıgı 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı Müsteşarlıgı 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı Müsteşar Yardımcılıklan 
T.C. Dışişleri Bakanlıgı Yurtdışı Tanıtma ve Kültür Işleri Genel Müdürlügü 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı Kültür Varlıkları ve 

M üzeler Genel Müdürlügü 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı Yatırım Işletmeler Genel Müdürlügü 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıgı Tanıtma Genel Müdürlügü 
Istanbul Kültür ve Turizm Genel Müdürlügü 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlügü 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü 
Devlet Hava Meydanlan Işletmesi Genel Müdürlügü 
Atatürk Havalimanı Mülki Idare Amirligi 
Istanbul Gümrükler Başmüdürlügü 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire Başkanlıgı 
Gümrükler Genel Müdürlügü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlügü 
Istanbul Emniyet Müdürlügü 
Beyoglu Belediye Başkanlıgı 
Eminönü Belediye Başkanlıgı 
IETT Genel Müdürlügü 
Atatürk Havalimanı Giriş Gümrügü Müdürlügü 
Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrügü Müdürlügü 
Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlügü 

Altınçizme Elektronik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti. 
Ara Kuyumcuyan 
Arda Balcı 
Aslan Ruso 
Aslı Başgöz 
Asya Nakliyat (Burak Güç) 
Atatürk Kültür Merkezi Müdürlügü 
Ateş Tur (Hakan Çiçek) 
Ateş Ith. lhr. Müşavirlik Ltd. Şti. (Cem Enoş) 
Atilla Aksoy 
Autopsy (Murat Çelikkol, Zeki Kaya) 
Avcı Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. (Mehmet Avcı, Ahmet Avcı) 
Avcılar Belediye Başkanlıgı (Mustafa Değirmenci) 
Avcılar Belediye Başkanlıgı Barış Manço Kültür Merkezi (Taner Çetin) 
Ayasofya Müzesi Müdürlügü (Seracettin Şahin) 
Aydın Büke 
Bek Tasarım (Kagan Gözen, Zeynep Arman) 
BetOI Mardin 
Beyoglu Gazetesi 
Bike Güreli 
Biletix (Ali Abhoıy, David Donner, Hale Dündor) 
Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Tic. AŞ. (Sami Caner) 
Bülent Erkmen 
Clear Channel (Ömer Faruk Sezgin, Arpi Çırak. Berna Çopçıoğlu) 
Compaq (Mehmet Nolbontoğlu, Deniz Ünoy) 
Ddf 
Dinama (Emel Bi/ol, Ketche) 
Dogan Tekeli 
Doguş Ses. Müzik. Işık Hizmetleri Ltd. Şti. 
Du se Turizm, Taşımacılık, Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 

(Aydın Opçin, Sema Çubukçu) 
Emir Gamsızoglu 
Prof. Av. Ercümend Berker 
Prof. Ersin Onay 
Ersu Pekin 
Evin llyasoglu 

Av. Esat Berksan 
Fida Film (Murat Akdi/ek. Se/mo Ya/amon) 
Fuji Film (Mehmet Goron. Cem Sorp) 
Gelincik Çiçekevi (Cem Eros/on) 
Geyvan McMillen 
Graphicland (Yeşim Bilge) 
Prof. Gürer Aykal 
Hakan Yanar Organizasyon 
Hayal Kahvesi (Ebru Köktürk) 
Hollanda Başkonsoloslugu 
Prof. llhan Usmanbaş 
lrkin Aktüze 
Istanbul Arkeoloji Müzesi (Halil Özek) 
Istanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlügü (Suat Arıkan) 
Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlügü (Türkmen Güner) 
ltalyan Başkonsoloslugu 
ltalyan Kültür Merkezi 
Jacky Lapage 
Jingle House (Ömer Ahunboy. Hakan Özer) 
Jülide Canca 
Sir John T ooley 
Kamran Ince 
Kartal Belediye Başkanlıgı (Arif Dağlar) 
Köksal Engür 
Kültür A.Ş. 
Leyla Gencer 
Mahmut Kahraman ve Ekibi 
The Marmara Hotels & Residences 

(Cem Gündeş. Fezo Solak/or. Nes/ihon Özyiğit. Didem Gürgon. Kibele Eren) 
Mas Matbaacılık A.Ş. (Lokmon Şahin. Ufuk Şahin, Cenop Kongöz) 
Mavi Kurye (Altan Altın) 
Memet Ali Alabora 
Mihrihan Sandal 
Mimeray (Erol Akokoy. Rüyom Levent) 
Muhtecim Tuncer ve Ekibi 
Murat Germen 
Prof. Dr. Münir Ekonomi 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı 
Nimet Berkok 
Nurettin Yardımcı 
Ofset Yapımevi (Deıyo Beşikçi. Sermet To/on. Tarnal Küçükerol) 
Oksijen (Veysel Gençten, Okan Arıkan) 
Promoshop (Sedot Altun) 
Reklam Iş (Mehmet Süzen) 
Doç. Rengim Gökmen 
Rıfat Öktem 
Av. Sadife Kural Karataş 
Savoy Oteli (Hasan Barut) 
Selim Demiren 
Serdar Elektrik 
Serhan Sali 
Sevil Ulucan 
Sinefekt (Cihan Boydur. Kerem Kurdoğlu) 
Sungu Okan 
T axim Hill Oteli (Bahar Güven) 
Tekno Pazarlama Tic. ve Yat. AŞ. 
Tipograf (Osman Tülü) 
Topkapı Sara yı. Jandarma Koruma Takım Komutanlıgı 
Türk Hava Yolları, Tanıtım ve Halkla Ilişkiler Başkanlıgı 

(Faik Akın. Yurdagül Altınöz) 
Türk Hava Yolları. Harbiye Satış Müdürlügü (Özlem Gürses) 
Türk Hava Yolları, Taksim Satış Müdürlügü 

ljole Durdoğ. Dilek Koç. Ayşegül Özen Özkonoğlu. Nuron Abdullohoğlu) 
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tari h Vakfı 
Ulaşım A.Ş. 
United States Information Service. Istanbul 
Vi king Turizm (lbrohım Koyuncuoğlu, Idi/ Türe/, Sirnin Koçaş) 
Wall Şehir Dizayn (Şenol Yüksel. Besnur Koron. Berna Korohon) 
Yekta Kara 
Yıldız Sarayı Müdürlügü (Buket Boyoğlu) 
Yılmaz Türker 
Y & R 1 Reklamevi (Barış Akboş. Memed Erdener. Serdar Beyaz. 

Necmiye lşgören, Anet T okatlıoglu. Özüm IIter, Sıla Sayın, T ugrul Karadenız, 
Seçkin Alp. Hüsnıye Ünal. Rauf 0/coy. Cem Akar. Alpoy Gümrükçü. 
Ayço Çovoş. Emroh Aktan) 

Yurdaer Altıntaş 
Yurdagül Emanetoglu 



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

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Resmi Sponsorlar'ına teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would like to thank the Official Spansors 

whose generous contributions have made the 
32nd International İstanbul Music Festival possible. 

Resmi Banka 
Official Bank 

* FiNANSBANK 

Resmi Taşıyıcı 
Offıcial Carrier 

Resmi Konaklama 
Offıcial Hotel 

--- THE---
MARMARA 



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

gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan 
Festival Spansoru'na 

teşekkür eder. 
The İsranbul Foundarion for Culrure and Arrs 

would like ro rhank 
rhe Fesrival Sponsor 

whose generous conrriburion has made rhe 
32nd lnrernarional İsranbul Music Fesrival possible. 



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

gerçekleşmesine katkılarıyla 
büyük destek sağlayan aşağıdaki kurumlara 

teşekkür eder. 
The İstanbul Foundation for Culture and Ares 

would I ike to than k the 
fallawing companies whose 

generous contributions have made the 
32nd International İstanbul Music Festival possible. 

* ANANSBANK 

2U 
2004 

KOÇBANK 

{l) N OVA R T I S 
Mercedes-Benz 



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

gerçekleşmesinde destek sağlayan 
Gösteri Sponsorları'na 

teşekkür eder. 
The İstanbul Foundation for Culture and Ares 

would like to thank the 
Performance Spansors for the conrribution 

they have made to the 
32nd International İstanbul Music Festival. 

ANADOLU 
SiGORTA 

I:JNilll;l 
INŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 

� Boehringer �ılllıv lngelheim 

==-=. .= - ------------- --------·---- · -

� 
LYKIA\YORLD 

SIEMENS 

� ANADOLU HAYAT 
,..., EMEKLiLiK 

IlAELLI 
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--Tit�-- TÜRKiYE$ BANKASI 
MARMARA 
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Y'/westLB 

ABN-AMRO 
ACNIELSEN ARAŞTIRMA HIZMETLERI A.Ş. 

AKZO/MARSHALL BOYA VE VERNIK SAN. A.Ş. 
AKZO NOBEUINTERVET VETERINER ILAÇLARI 

BELFA INTERNATIONAL 
BERGEN INTERNATIONAL MOVERS 

BIZIMGAZ/SHV 
CORUS ÇELIK 

CORENDON (AD TANlTlM) 
DAF-TIRSAN 

DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) N.V. 
DSM TURKEY 
FORTIS BANK 

HERO GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. 
ING BANK N.V. TURKEY 

KLM TURKEY 
LIFTINSTITUUT 

N UM IL A.Ş. 
ORGANON ILAÇLARI A.Ş. 

PHILIPS TURKEY, CAUCASUS AND CENTRAL ASlA 
RYNART TRANSPORT 

SHELL EP & GAS TURKEY BV 
STORK TEKSTIL SISTEMLERI TIC. LTD. ŞTI. 

THE RESOURCE 
TNT LOJISTIK VE DAGITIM H IZMETLERI A.Ş. 

UNILEVER TURKEY 
ZEELANDIA-DORUK GIDA SANAYI VE TIC. A.Ş. 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2004 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak 

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

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

for providing complimentary announcements of 
the 2004 İstanbul Festivals. 

Cumhuriye( 

�Milliyet 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2004 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak 

Istanbul Festivalleri'ne destek olan 
Dergi Sponsorları'na teşekkür eder. 

The istanbul Foundation for Culture and Acts 
would !ike to thank its Magazine Spansors 

for providing complimemary announcemems of 
the 2004 istanbul Festivals. 

Andante 

GEZ�ru\IE[ . UYA14� 1 lıt�GISt 

THE 

GUIDE 

..S.ANAT 

OOIANBUL 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2004 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz yayınlayarak 

Istanbul Festivalleri'ne destek olan 
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culrure and Ares 
would like to thank i ts Television Sponsors 

for providing complimentary announcements of 
che 2004 İstanbul Fesrivals. 

"k CNBC-e 
www.cnbce.com 
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MEZZO 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
2004 yılı etkinliklerinin duyurularında Istanbul Festivalleri'ne 

destek olan Radyo Sponsorları, Dijital Platform Sponsoru, 
Sinema Yayın Sponsoru, Stratejik Araştırma Sponsoru ve 
Internet Servis Spansoru'na katkıları için teşekkür eder. 

The İsranbul Foundarion for Culrure and Ares 
would like ro rhank irs Radio, Digiral Plarform, 

Cinema Media, Srraregic Research and 
lnrerner Service Spansors for providing complimemary 

announcemems of che 2004 İs ranbul Fesrivals. 

AÇIK RADYO 

CNN TÜRK RADYO 

NTV RADYO 

RADIO OXI-GEN FM 95.9 

RADYO FOREKS 

....., 
DIGITUAK 

., 

1 SUP-ERQNLIN-E. 
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Müzik Festivali'ni 
Lale Kartı farkıyla izleyin! 
İstanbul Kültür Sanat Dostları Lale Kartı sahipleri, 32. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nde yine ayrıcalıklı' 

Bir Lale Kartı sahibi olarak, hem İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'na elestek olabilir, hem de Vakfı n bütün 

erkinliklerinde ve İstanbul'un belli başlı kültür sanat mekanlarında yıl boyu iincelık ve avanraılardan 

faydalanabilirsin iz. 
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iSTANBUL 
KüLTüR 
SANAT 
DOSTLARI 

Siyah U/e Beyaz U/e 

A. Levent Çerinor Ahmer Suat Eraner 
Ali Güreli Ali Adil Karahöyüklü 
Aslı Alemdaroğlu Amber Gökdeniz Resne 
Aydın Gürpınar Aslı Ekşioğlu 
Barbaros Çağa Aydan Öner 
Beyhan Eczacıbaşı Aydın Silier 
Bülent Eczacıbaşı Aydın Uğur 
Canan Pak Tümay Ayglil Şimşir 
Caroline Nicole Ayhan Uçkun 
Demir Kısakürek Aysın Alisbah Ökrem 
Doğan Tekeli Ayşe Banu Arınan 
Erkut Yücaoğlu Ayşe Bilginsoy 
Faruk Eczacıbaşı Ayşe Nilgün Am 
Füsun Eczacıbaşı Ayşıl Tokcan 
Güler Sabancı Ayşin Çıplakkayacık 
Harnit Beliğ Belli Badrik Büker 
Hasan UğurAkçal Bahadır Arlıel 
Hüseyin Kızılray Bahadır Erdem 
Jak Baruh Beldan Zingal 
Levent Pişkiner Belkıs Seval 
Mehmet Ragıp Devres Bora Tayfun Şahinoğlu 
Murat Barlas Can Arınel 
Mustafa Münir Alaca (anan Bozbağ 
Naci Sığın Cemaliye Bezmen 
Nejat Ekrem Basınacı Cemi! Arslan 
Nina Köprülü David Beskinazi 
Orhan Vaizoğlu Doğan Pinhas 
Osman Yücesan Ebru Özdemir 
Polat Bengiserp Edip Emi! Öymen 
SerapAl pay Edwina Sponza 
Serra Erener El van Gökşahin 
Şakir Eczacıbaşı Emine Öz 
Tayfun Poyraz Eren Tunga 
Tezcan Yaramancı Erhan Aras 

Erhan Ersöz 
F. Aslıhan Çiftkurt 
Farma İçren Erkin 

DOSTLAR 
BUNU 

iNDi 
• 

1 
Güher Bibin Oya Pakyürek İstanbul Kültür ve 
Güher Pekinel Ö. Selçuk Özdil Sanat Vakfı tüm 
Gül Elpek Özden Kolay 

İstanbul Kültür Gülen Esmer Özlem Özbek 
Günnur Eken Pınar Aran Sanat Dostları'na 
Handan Bozbağ Rasih Yüksel Arda verdikleri destek 
Hande Bozdoğan Raşel Kasuro 

için teşekkür eder. Hulusi Şahin Rauf Horinli 
Hüsamerrin Ziler Rıfar Kamhi 
Işık Yazır Rıza Oğuz Bozkurt 
İ lke Abur Elçi n Saba Erdem 
Kemal Duygu Sadiye Ünver 
Kerem Bikmen Selen Özel 
Lerzan Boyner Selman Bilal 
Levent Akson Selva Kaplan 
Leyla Akray Serap Kayhan 
Leyla Navaro Seyhan Ayel Girit 
Mary Berkmen Sezen Germen 
Mehmet Birced Sıdıka Okar 
Mehmet Sönmez Sibel Yücesan 
Melek Eryüksel Süher Pekinel 
Melih Halefoğlu Şebnem Süer 
Melis Arsay Şelale Germirli 
Meyzi Barin Şeyda Aysun Oğuz 
Moiz Zilberman Tahsin Firuz Soyuer 
Murat Hakan Öztürk Tayfun İçten 
Mustafa Terzioğlu Tayfun İndirkaş 
Murlu Çebi Temiz Üstün 
Müşerref Cimcoz Töre Alınar 
Nancy Carol Arakan Tuba Öztek 
Nazlı Korkut Özsoy Türker Karamızrak 
Nejat Önen Ümit T. Aker 
Nejla Resen Yakup Yakupir 
Nevhiz Aksungur Yasemin Karamancı Oşar 
Nilüfer Zallak Yeşim Güvemli Doğan 
Nino Anavi Zeynep A. Yarsuvat 
Nural Turhan Zeynep Toydemir 
Nuran Abdullah 
Osman Rüştü Tokat 





444 00 40 www.dhl.com.tr 



Turkish Hospitality ... European Style ... 

004 ULUSLARARASI ISTANBUL MÜZIK FESTIVALI 

Taksim Meydanı, Taksim 80090 Istanbul 

Tel: +90 212 251 46 96 Faks: +90 212 244 05 09 

E-mail: lrıfo@themarmarabul.com 

STANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI RESMI KONAKLAMA SPONSORU 

004 INT ERNATIONAL ISTANBUL MUSIC FESTIVAL 

FFICIAL HOTEL OF ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 



Devrime ve �ımsızlıga inanan, bu yüzder 

''Tam Ba�ımsız TOrkiye için Mustafa Kem 

"Anayasana Sahip Çık" mitingi düzenieyE 

yol kalıyor, silahlı mücadeleye yönelmek. 

Ordusu ve TOrkiye Halk Kurtuluş Partisi -



Müzik durduğu nda ... 
Müzik durduğunda, hayat da biter aslında, 

çünkü müziktir hayatı besleyen, güzelleştiren ... 

Ve bizim de sizinle aramızdaki o güçlü bağı 

kuran sadece hayattır. Hayatın acıları, sevinçleri, 

beklenmeyenleri, tüm getirdikleri. .. 

Hürriyet, hayat devam ettikçe ... 

Hürriyet 32.Uıuslararası istanbul Müzik Festivali medya sponsorudur. 









Hiç detone olmadik ... 

Haber alma hakkm1z1 dogru kullan 
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CNBC-e 
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VIDEO 

Everyday fron 
: 1 e to 
• 
• 

A brand new broadcastina format: short 
format and videos 
Thanks to such new format, Mezzo offers 
a new way of watchina and listenini to 
music in order to make it accessible to 
a broader audience. 



Sizin 
program1n1z 

hangisi? 

q,,,g,ıy4 O.MÇ 

Frekans 
Şafak Ongan'la 

her çarşamba 
22.05 



Hemen Arayın! 
1021214 73 73 73 www.digiturk.tv 
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DIGITUAK 

V" Dünyayı evinize getirir. 
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GELECEKTE TORKIYE'YI 

m
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iSiM 
SESSiz C0GUNWK 

RHROSE 
ERKEKLE 
BIZDE HEPYAIDI, 
11A11 YEIIIIESRI11 





Türkiye'nin sesleri 

D·B·R 
Ooa.a 1• 1 





Duydunuz müziğin sesini, 
festival başladı! 

Nokta Dergisi, tüm müzikseverleri 

4 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında 

32. Uluslararası istanbul Müzik Festivali'ne 

davet ediyor. 

HAnALIK SiYASi HABER DERGiSi 



O o o! 
Kimleri 

.. .. goru-
yorum? 
Artık herkes biliyor: 

Yeni Milliyet Sanat'ta kimin 

kimle karşılaşaca�ı hiç 

belli olmaz. Bu ünlü bir 

ressamla en yeni kuşaktan 

bir şair de olabilir, 

olgunlu�un zirvesinde bir 

yazarla ilk filmini çekmiş, 

genç bir yönetmen de ... 

Çünkü baştan başa 

yenilenen Milliyet Sanat, 

artık her ay sanatın her 

türüne açık. Bir fikir 

edinmek isterseniz, ekim 

sayısına şöyle bir göz atın. 

Sanat, her boyutuyla 

orada sizi bekliyor. 

TÜRÜ, HER AY MiLLiYET SANAT'TA BULUŞUYOR 



Woo� 
istanbul 

OKURLARI BiLiR 

timeoutistanbul.com 





Hemen Arayın! 
1021214 73 73 73 www.digiturk.tv 
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GfK.Growth from Knowledge 









Fotoğraflar: Ali Bekman 

• • 

FOTOGRAFIN YENI ODAK NOKTA 1 �HOTOXL 
• • • • 

FOTOGRAF ÇEKME KEYFINIZI ARTTlRlYOR 

digital 
Hayal gOcOnOza kullanın. 

Maçka, Eytam Caddesi 16/3 
Nişantaşı - istanbul 
Tel: O 212 231 03 99 
Fax: O 212 231 0318 
e-mail: info@photoxi.com 
web: www.photoxi.com FOTOGRAF iLE ILGiLi HERŞEY •.. 

L) /roFessional 

E 6 Dia - Banyo 

PHOTQxı 
URBAN VISION OF ISTANBUl 



SiZ DOlHIHn UH�HIHUIDI 
biz dGlHUIHn ... 

Hakan Yanar 
Tanıtım & Organizasyon 

Tel : O  212 257 71 85 
www.hytanitim.com.tr 





,., Her .[g ı.J�lif 
�eç ecek ve felki �fl_ 

SfTM erecek- A kY\tf 

Kazancı Yokuşu 64/4 
Cihangir 34433 Istanbul 

ll, (02 1 2) 249 Ol Ol pbx 
� (0212) 249 84 78 

tipograf@tipograf.com 1 

www.tipograf.com 



formülü sizin için de önemliysa 

Tes/iNBil On-line teslimat bilgisi sadece MAVi KURYE'de 

Sahadaki binlerce 
gönderinizi t�slim edildiği 
an itibariyle INTERNET 
ortamında takip 
edebilirsiniz. 

" Time Deflnlte Dellvery" 
hizmetimizia kıymetli 
evraklarınız yüksek teknolojik 
operasyon altyapısıyla alıcısına 
ulaştırıli ır. 

• bllgl+zaman..pe.-. 

MAVi KURYE DAGITIM ve LOJiSTiK HiZ. LTD. ŞTi. 
Evren Mah. Gülbahar Cad. Tufan Sk. Mavi iş Merkezi No:14 Güneşli- iSTANBUL 

Müşteri Hizmetleri Tel: (0212) 630 67 00 (Pbx) • Fax: (0212) 657 86 97 
Web Sıte: www.mavıkurye.com.tr • e-maıl: satis@mavikurye.com.tr 

"Same DayDellvery" 
hizmetimizia "Son Derece Acil" 
fakat zamanın çok kısıtlı olduğu 
şehirlerarası gönderilerinizi 
tarih değişmeden mesai saatleri 
içerisinde alıcısına teslim ediyoruz. 







KONSERLER VE GÖSTERi LER 

CONCERTS AND PERFORMANCES 



60 

AÇillŞ KONSERI 

OPENING CONCERT 

Dogumunun 1 00. yılında Cemal Reşit Rey Anısına 
In Memory of Cemal Reşit Rey at che 1 OOth Anniversary of his Birch 

Bu konserde bestecimiz llhan Usmanbaş'a 
"Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecektir. 

Composer İlhan Usmanbaş will be granced 
a "Li feci me Achievemenr Award" on rhe occasion of ch is concerc. 

BORUSAN ISTANBUL FILARMONI ORKESTRASI 
BORUSAN İSTANBUL PHILHAR M ONIC ORCHESTRA 

GÜRER AYKAL, şef eonduetor 

Muammer Sun 
Bahar Şenligi Spring Festival: 
Bahar sevinci Spring joy Allegro 

Bahar hüznü Spring sorrow Andante 
Bahar coşkusu Spring enrhusiasm A/legrmo 

Cemal Reşit Rey 
Enstantaneler Snapshots 

Agları çeken balıkçılar Fishermen pulling che necs 
Kör dilenci geçiyor . . . The blind beggar passing by ... 

Eyüp'ün güvercinleri The pigeons of Eyüp 
Boş bir caminin içi The incerior of an em pey mosque 

Bayram The Bairam 

İlhan Usmanbaş 
Orkestra için müzik, 02/B.7 Musie for ürehestea 02/B.7 

4.6.2004, Aya Irini Müzesi Hagia Eirene Museum, 20:30 

Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrası 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın sürekli orkestasıdır. 

Borusan İsranbul Philharmonie Ürehescra is the residem arehescra of the 
İstanbul Foundation for Culture and Acts. 

GÜRER AYKAL 

• Borusan Istanbul Filarmoni 
Orkestrası'nın genel müzik 
yönetmeni ve sürekli şefi olan 
Gürer Aykal, 1 953'te müzik 
e�itimine başladı�ı Ankara Devlet 
Konservatuvarı'nda Necdet Atak'ın 
ö�rencisi oldu�u keman 
bölümünden 1963'te, Adnan 
Saygun'un ö�rencisi oldu�u 
kompozisyon bölümünden de 
1 969'da mezun oldu. Daha sonra 
devlet bursuyla gitti�i Guildhall 
Müzik Okulu'nda Andre Previn ve 
George Hurst'le şeflik çalıştı. 1 972-
73 arasında ltalya'da Franco 
Ferrara'nın asistanlı�ını yaptı ve bu 
dönemde Dominico Bartolucci ile 
Gregoryen müzi�i ve Rönesans 
çokseslili�i üzerinde çalıştı. 1 97S'te 
Cumhurbaşkanlı�ı Senfoni 
Orkestrası'nın sürekli şefli�ine 
atanan Prof. Aykal, bir süre Devlet 
Opera ve Balesi'nin genel 
müdürlügünü yaptı. Bu arada Suna 
Kan'la birlikte kurdu�u Ankara Oda 
Orkestrası'nı ülke içinde ve dışında 
yönetti. Ingiliz Oda Orkestrası'nı 
Güney Amerika ve Karayip 
turnelerinde yönetti. Londra 
Filarmoni Orkestrası, Ankara Oda 
Orkestrası ve Cumhurbaşkanlı�ı 
Senfoni Orkestrası'yla Bach, Mozart, 
Çaykovski, Elgar, Erkin ve Saygun 
gibi bestecilerin yapıtlarını kaydetti. 
Hemen tüm Avrupa ülkeleriyle 
Rusya ve Güney Amerika'da 
konserler yöneten Prof. Aykal, halen 
Bilkent Üniversitesi, Indiana ve 
Teksas Tech Üniversiteleri'nde 
ö�retim görevlisi; Borusan Istanbul 



Filarmoni ve ABD'nin T eksas 
eyaletindeki El Paso Senfoni 
orkestralarının sürekli şefi ve genel 
müzik yönetmeni, Antalya Devlet 
Senfoni Orkestrası'nın müzik 
yönetmenidir. Gürer Aykal'a müzik 
alanındaki de!!erli hizmetleri 
nedeniyle 1 98 1  'de Devlet Sanatçısı 
unvanı verilmiştir. 

• Gürer Aykal, currently the general 
music d irector and principal 
conducror of the Borusan İstanbul 
Philharmonic Orchestra, starred his 
music education at the Ankara State 
Conservaroire and completed the 
viol in department in 1 963 under 
Necdet Remzi Atak and the 
composition department in 1 969 
under Ahmed Adnan Saygun. He 
furrher studied conducting under 
leading conducrors such as And n' 
Previn and George H ursr in London 
Guildhall School of Music u nder 
government scholarship. He rhen gor 
his r ir le as a conducror from Academia 
Chigiana of Jraly and complered 
Academia di Santa Cecil ia under 
Franco Ferrera. Upon Adnan Saygun's 
request, he furrher srudied Gregorian 
clıoral music and polyphonic 
Renaissance music in  Ponrificio 
lsriruro di Musica Sacra u nder 
Barrol uc c i .  
Following his appoi ntment as  rhe 
principal conducror of the Presidential 
Symphony Orchestra in  1 97 5 ,  he rhen 
pursued general directinn of rhe Srate 
Opera and Ballet. He conducted over 
hundred concerrs in Turkey and 
abroad wirh the Ankara Chamber 
Orchesrra he founded with Suna Kan . 
Aykal gave numerous concerts with 
the leading European orchestras in  
addition ro his conducring experience 
wirh rhe English Chamber Orchesrras 
Latin America and Caribbean tour and 
Concerrgebouw Chamber Orchestra. 
Gürer Aykal was honoured wirh the 
··stare Arrisr" r i rle in  1 98 1  for his 
international achievemenr and services 
in the field of music. To dare, Aykal 
has recorded works of grear composers 
such as Bach, Beerhoven, Mozart, 
Tchaikovsky, Elgar, Smerana, Ravel, 
Erkin and Saygun wirh rhe London 
Philharmonic Orchesrra, Norrhern 
German Radio Orchesrra (NDR ), 
Ankara Chamber Orchesrra, Bi lkent 
Symphony Orchesrra and the 
Presidenrial Symphony Orchesrra. 

6 1  
BORUSAN ISTANBUL 
FILARMONI ORKESTRASI 

BOR USAN İSTANBUL 
PHILHARMONJC ORCHESTRA 

• Borusan Istanbul Filarmoni 
Orkestrası'nın geçmişi yurtiçinde ve 
yurtdışında büyük başanlara imza 
atan Borusan Oda Orkestrası'na 
dayanmaktadır. Borusan Oda 
Orkestrası, beş yıllık birikimini 
nitelik ve nicelik bakımından daha 
üst düzeye getirmek amacıyla 1 999 
yılında senfonik bir orkestraya 
dönüştürülmüş, Orkestranın genel 
müzik yönetmenlil!i ve sürekli 
şeflil!ine Gürer Aykal getirilmiştir. 
Borusan Istanbul Filarmoni 
Orkestrası, gerekli yapılanma ve 
hazırlık çalışmalarından sonra, Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi'nde verdi!!i 
konserleri, klasik müzil!in daha geniş 
kitlelere ulaşmasını salılamak 
amacıyla Anadolu yakasına da 
taşımıştır. Anadolu yakasındaki 
konserler Kadıköy Halk E!!itim 
Merkezi'nde verilmektedir. 
Yeni binyıla Beethoven'ın senfonileri 
ile giren Borusan Istanbul Filarmoni 
Orkestrası, 2000-200 1 sezonunu 
dev bir sanat olayı ile noktalamıştı. 
Orkestra, "Müzil!in Anayasası" 
olarak kabul edilen Beethoven 
senfonilerini seslendirerek bu dizi ile 
senfonik müzik tarihimize önemli bir 
katkıda bulundu. 
Istanbul'daki konserlerin ardından 
Güneydo!!u Anadolu Turnesi'ni 
gerçekleştiren Borusan Istanbul 
Filarmoni Orkestrası, "Hayatı 
Müzikle De!!iştirme Etkinlikleri"ne 
2003 yılında da devam etti. Borusan 
Istanbul Filarmoni Orkestrası 2003 
yılında Borusan Kültür Sanat Merkezi 
ile Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
arasında yapılan bir anlaşmayla Vakfın 
sürekli orkestrası oldu ve bu alanda 
önemli bir işbirlil!inin temelleri atıldı. 

• The history of Borusan İstanbul 
Phi lharmonic Orchesrra lies in rhe 
Borusan Chamber Orchesrra, which 
received critica! acclaim in  Turkey 
and abroad. The Borusan Chamber 
Orchesrra was transformed i nto a 
symphonic orchestra in 1 999 ro 
furrher i ts experience of five years and 
Gürer Aykal was appointed as rhe 
general music d irector and the 
principal conducror. 

Upon complering the strucrural and 
prepararory process, the Orchestra 
expanded the coverage of irs regular 
concerts at the Lütfi Kırdar 
1 nternational Convenrion and 
Exhibi tion Centre ro the Anarolian 
coast w ith a view ro take classical 
music ro a wider audience. 
Borusan İstanbul Philharmonic 
opened the new mi l lennium with 
Beethoven's symphonies and made a 
grand finale for the 2000-200 1 season 
performing all Beethoven symphonies 
which are regarded as the 
"Constitution of Music". 
Completing a Southeast Anarolia tour 
after rhe concerts i n  İstanbul, rhe 
Orchesrra continues i ts "Changing 
Life wirh M usic Events" in 2004, roo. 

CEMAL REŞIT REY 1 00 YAŞlNDA 

CEMAL R EŞ iT R E Y  CENTENAR Y 

• 1 926 yıl ında Cemal Reşit Rey'in 
Anadolu Türküleri Paris'in Pleyel 
Salonu'nda çalındılıında büyük 
yankılar uyandırmış, basındaki 
övgüler günlerce sürmüştü. 
Fransa'nın en ünlü 
eleştirmenlerinden biri: "Şarklılıl!ın 
hiçbir makyaj görmeden garplı bir 
orkestra hamuruna sarılışı" diyordu. 
Besteci hemen arkadan Bebek 
Efsanesi'ni, Türk Manzaraları'nı, 
Karagöz Süiti'ni ve Güneş 
Manzaraları'nı yazdı. Hem de üç yıl 
içinde. Her birinde zamanın Fransız 
izlenimcileriyle Türk folklorunu 
kaynaştırmıştı. 1 93 1 'de tamamladı!!ı 
"Enstantaneler" ise ça!!daş Türk 
müzil!ine yepyeni bir kapı açıyordu: 
lik programlı müzik örnel!ini 
sunmuş, Istanbul'un her köşesinden 



bir fotoj!raf çekip kartpostala 
basmıştı Enstantaneler'de. Orkestra 
için beş bölümlü izienimlerde aj! 
çeken yorgun balıkçılar baslarda 
yansırken gümüş rengi balıkların 
flütlerde duyulan metalik tınısı; ama 
dilenci kadının fagotun tek 
düzelij!indeki dilenişi; Eyüp 
güvercinleri dem çekerken ezan 
sesinin yükselişi; boş cami avlusunda 
piyanonun pedal tutan sesindeki 
gizemi ve Bayram'da şerbetçinin 
çıngırak sesiyle coşan finalin görkemi 
sergilenir. Bu çalışma da Türkiye'den 
önce ilk kez Alfred Cortot 
yönetiminde 1 932'de Paris'te 
seslendirilmişti. Cemal Reşit Rey 
bundan sonra nice konçertosunu, 
senfonisini, oda müzij!ini yazacak; 
Istanbul'daki i lk orkestrayı kuracak, 
öj!retmenlij!i, piyanistlij!i, 
radyoculuj!u ve orkestra şeflij!iyle 
çok yönlülüj!ünü kanıtlayacaktı. Aynı 
zamanda "Lüküs Hayat" gibi birçok 
opera ve revüsü, hele kuşaklar 
boyunca dilden düşmeyen Onuncu 
Yıl Marşı ile çaj!daş Türk müzij!inin 
öncüsü olarak tarihteki yerini 
alacaktı. 

• When Turkish composer Cemal 
Reşit Rey's Anarolian Folk Songs 
were played at the Pleyel Hall in Paris 
in  1 926 the response was 
overwhelmi ng, and for days the press 
sung i ts praises. One of the most 
famous French critics deseribed it as 
"wrapping s inging in the dough of a 
western orchestra without any 
rerouching . .. In the space of the next 
three years Rey composed his Bebek 
Legend, Turkish Landscapes, Karagöz 
Suite and Sun Scenes, all of which 
blended French i mpressionism with 
Turkish folk lore. His Snapshors, 
complered in  1 93 1 ,  rook 
contemporary Turkish music in a new 
d i recrion, present ing the fırsr example 
of programmed music, w i rh 
phorographs from every part of 
Istanbul printed on postcards. In rhe 
fıve-parr impressions for orchesrra, 
weary fıshermen pul l ing in rheir ners 
were expresseel by the bass 
instrumenrs, s ilvery fısh in rhe 
metallic rones of the flures, rhe bl i nd 
beggar woman's monotonous whine in  
the bassoon, the call ro prayer rising 
into the air  w ith the pigeons of Eyüp, 
the mysric atmosphere of an empry 
mosque courtyard in  rhe pedal-held 
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sound of the piano, and the 
magnifıcent fınale's exuberance 
accentuared the sherber seller's beli 
ringing on a religious fest ival .  This 
work was fırsr performed not in 
Turkey bur in  Paris ,  conducred by 
Alfred Corror in 1 932 .  Cemal Reşit 
Rey went on ro compose many 
concerros, symphonies and chamber 
music, found rhe fırsr orchesrra in 
Istanbul, and all the whi le continue 
reaching, playing rhe piano. doing 
radio programmes and conducr ing,  
demonsrrating his enormous 
versar i l i ry .  At the same time he 
etebed his name in h istory as a 
pioneer of conremporary Turkish 
music, wirh many operas l i ke A Life 
of Luxury, revues, and above all his 
Tenth Year March, which has never 
losr irs populariry. 

ÖNCÜ BESTECIMIZ 
ILHAN USMANBAŞ'A 
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ 

LIFETIME ACHIEVEMENT 
A W ARD FOR PIONEER ING 
COMPOSER İLHAN USMANBAŞ 

• 1 950'den bu yana dünyanın ileri 
merkezlerinde müzik hangi 
yöntemleri denediyse, Usmanbaş'ın 
yapıtlarında da o yeniliklerio yer 
aldıj!ını görürüz. Çaj!daş Türk 
besteciliginde Bülent Arel ve i lhan 
Mimaroj!lu gibi bestecilerle ikinci 
kuşaj!ı oluşturan Usmanbaş. sesin 
ezgisel l ij!i yerine tınısal yoj!unluj!u 
üstünde duran, belli kalıplar yerine 
özgür biçimleri seçen, ilerici bir 
bestecimizdir. Bugün yapıtlarının 
sayısı 1 20'ye varan Usmanbaş, 
yurtdışında en çok ödül kazanmış 
bestecimiz olarak da ayrı bir yere 
sahiptir. 
Istanbul'da doj!up Ayvalık'ta 
yetişmiş, Galatasaray Lisesi'ni 
bitirmiş; önce Cemal Reşit Rey'in, 
ardından Ankara Devlet 
Konservatuvarı'nda Saygun, Alnar, 
Erkin, Akses ve Zirkin'in öj!rencileri 
olmuştur. 1 952'de UNESCO 
bursuyla Amerika'ya gitmiş, yeni 
müzij!in öncüleriyle birlikte 
seminerlere ve konferansiara 
katılmıştır. ABD'de Fromm Müzik 
ve Koussevitzky, Polonya'da 
Wieniawski, Paris'te Besteciler 
Tribünü, lsviçre'de Bale Müzigi 

ödülü gibi çeşitli derece ve payelere 
sahip olmuştur. Usmanbaş'ın sınır 
dışındaki ünü ve bestelerindeki 
yenilikçi kimlik, Türk müzij!ine 
çaj!daş özelliklerin kapısını açmıştır. 
1 97 1 'de Devlet Sanatçısı olmuş, 
1 993'te Sevda Cenap And Vakfı'nın 
Altın madalyasını almış, 2000'de 
Boj!aziçi Üniversitesi'nin onursal 
doktorasına dej!er bulunmuştur. 
Opera şanatçısı Atıfet Usmanbaş ile 
evli olan bestecimize 32. Istanbul 
Müzik Festivali kapsamında "Yaşam 
Boyu Başarı Ödülü" sunulacaktır. 
Orkestra için Müzik-02/B.?, 2002 
yılında bestelenmiştir. Birbirinden 
baj!ımsız gelişen üç çizginin 
serüvenidir. Bıoı çizgiler kimi zaman 
parçalanıp koliara ayrılır, ama 
baj!ımsızlıklarına döndürecek ortak 
bir anıyı bulduklarında serüvenlerine 
daha da coşku içinde yeniden 
sarılırlar, her seferinde daha da uzak 
yollara giderek. 

• Whichever merhods rhe leadi ng 
music centres of rhe world have 
experimenteel wirh since 1 950 appear 
i n  rhe composirions of İ lhan 
Usmanbaş. Togerher wirh conıposers 
l i ke Bülent Arel and İ lhan 
Mi maroğlu, Usmanbaş belongs ro rhe 
second generarion of modern Turkish 
composirion. He is a progressive 
composer who focuses on rhe ronal 
i nrensity of sound rather than i ts 
nıelodic qual i ry ,  and chooses free 
forms insread of conventions. 
Usnıanbaş, who has composed nearly 
1 20 works, is the Turkish composer 
who has won rhe grearesr number of 
foreign awards and cirations, 
i ncluding commissions from rhe 
Fromm Music and Koussevitzky 
foundarions in  rhe Un i red States, a 
Wieniawski comper ir ion prize in  
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Poland, a prize at the International saglamıştır. Bestelerinde klasik Türk melody on flure and English horn , 
Compasers Tribune in Paris, and a müzigi ve halk müziginden cont inues wirh slow dances in various 
prize at the International kaynaklanmış ve Kemal Ilerici'nin forms, and concludes wi rh the 
Compet i t ion for Baller Music in Türk musikisi armoni sistemini transformatian of elegy into rebellion, 
Swirzerland. uygulamıştır. flowing wi rhour i nterruprion i nro the 
He was born in Istanbul, grew up in  1 990'da tamamlanan "Bahar Şenligi" th ird movemenr. Here French horns 
Ayval ık,  and graduared from adlı yapıtı orkestra için bir süittir. begin playing an original Circassian 
Galatasaray Lycee. He wenr on ro Kafkas kökenli yurttaşlarımızın melody symbol is ing srormy daneing 
srudy under Cemal Reşit Rey, and otantik müzigini evrensel bir teknik by men, and conr inues i n a mood of 
rhen u nder Saygun, Al nar, Erkin, ve anlayışla işlemiştir. Bu süite exhi lararion. 
Akses and Zirkin ar Ankara Srate Çerkes Süiti de denilebilir. Besteci, 
Conservarory. In 1 952  he wenr ro bu yapıtı Sinemis Sun'a adamıştır. Evin ilyasoğlu 
America on a UNESCO scholarship, Birinci bölümde, baharla birlikte 
artenel ing seminars and lectures wirh doganın uyanışı ve "Bahar Sevinci", 
pioneers of rhe new music. Kafkas danslarıyla yansır. Ardından 
Usmanbaş's reputarion abroad and the gelen "Bahar Hüznü" flüt ve 
innovative character of his koranglenin çaldıgı bir Çerkes 
composirions opened the door of ezgisiyle başlar; agır dansların degişik 
Turkish music ro contemporary biçimlerde işlenişleriyle ve agıt 
qualiries. In 1 97 1  Usmanbaş, who is ezgisinin bir başkaldırıya 
married ro opera s inger Atıfet dönüşmesiyle tamamlanır ve 
Usmanbaş, became a State Arrisr. I n  kesintisiz olarak üçüncü bölüme 
1 993 he was awarded a gold meda! by baganır. Üçüncü bölümde kornolar, 
the Sevcia Cenap And Foundation, i n  fırtına gibi danseden erkekleri 
2000 an honorary doctorate by simgeleyen otantik bir çerkes 
Boğaz içi Un iversity, and this evening, ezgisini çalarak başlar ve coşku 
ar the 32nd Istanbul Fest ival ,  he wi l l  içinde sürüp gider. 
be presented with the Lifelong 
Achievemenr Award. • Like our first gencration 
Music-02/B.7 ,  composed by composers, known as the Turkish 
U smanbaş for orchestra in 2002, Five, the third gencration again 
combines three independently underscores melody, and above all has 
developing themes wlıiclı sametimes never broken away from Turkish 
fragment and div ide, yer when rlıq folklore. Muammer Sun is a norable 
d iseover the slıared memory wlıiclı folk lore rescareher as wel l as composer 
resrores rheir i ndependence, embrace and teacher. He stresses the 
rheir quests anew w ith evcn ,grcarer im porran ce of folklore, parricularly i n  
exuberance, each t ime  journeying educarionaJ music, and asserts that 
even fartlıer. universal ity in music can only be 

reached through the medium of local 
culture. He has been active in the 

MUAMMER SUN establishment of i nnumerable 

FOLKLORUN RENKLERINDE chi ldren's and yourh choirs 
throughout Turkey, and in rra in ing 

MUAMMER SUN music teachers. I n  his composit ions he 
IN THE COLOURS OF FOLKLORE uses Kemal ilerici's harmonic system 

based on Turkish classical and fo! k 
• Üçüncü kuşak da, Türk Beşleri ınusıc. 
olarak anılan ilk kuşak bestecilerimiz His Spring Festival , a su i te for 
gibi yine ezgiselligin altını çizmiş ve orchestra completed in 1 990. treats 
özellikle Türk falklorundan yolunu the aurhenric music of CaLıcasian 
hiç ayırmamıştır. Besteciligi ve communi ties in Turkey witlı a 
ögretmenligi kadar degerli bir un iversal rechnique and approach .  
falklor araştırmacısı olan Muammer The composition mighr well be called 
Sun, özellikle egitim müziginde the Ci rcass ian Suire. Sun cledicated 
folklorün önemini vurgular ve this work to Sinem is Sun. The firsr 
müzikte evrensellige ulusallık yoluya mavement exprcsses the awaken i ng of 
ulaşılacagını savunur. Yurt çapında nature and joyful arrival of spring 
sayısız çocuk ve gençlik koroları with Caucasian dances. This is 
kurulmasını ve müzik followed by Spring Melancholy, 
ögretmenlerinin egiti lmesini which begins with a Circassian 
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80. YIL KONSERI 

80TH YEAR CONCERT 

SIEMENS 
Katkıları iri n SIEMENS A.Ş. 'ye teşekkür ederiz. 

We would /ike to thank SIEMENS A.Ş. for spomoring this performance. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 80. Yılı Dolayısıyla 
In honour of the 80th Year of the Foundation of Turkish Republic 

GÜRER AYKAL, şef conductor 

BORUSAN ISTANBUL F ILARMONI ORKESTRASI 
BORUSAN İSTANBUL PHILHAR MONIC ORCHESTRA 

NA T All BUCK, soprano 

WILKE TE BRUMMELSTROETE, mezzosoprano mezzo-soprano 

JOAQUIN ASIAIN, tenor 

NEAL DAVIES, bas bass 

KÜL TÜR VE TURIZM BAKAN Ll Gl DEVLET ÇOKSESLI KOROSU 
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM STATE POL YPHONIC CH OIR 

IBRAH IM YAZlCI, koro şefi chorus master 

Ludwig van Beethoven 
9. Senfoni Symphony No.9 

Konser öncesinde Avrupa Kültür Forumu'nun 2004 Avrupa Kültür Ödülü 
bir önceki yıl ödülü alan IKSV tarafından EBU'ya verilecektir. 

Presencation of the Kulturforum Europa·s European Culture Award for 2004 ro 
EBU by the recipienc of the 2003 Award İstanbul Foundation for Culture and Arts. 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın sürekli orkestrasıdır. 
Borusan İstanbul Philharmonic Orchestra is the residem orchestra of the 

İstanbul Foundation for Culture and Arts. 

GÜRER AYKAL 

• Borusan Istanbul Filarmoni 
Orkestrası'nın genel müzik 
yönetmeni ve sürekli şefi olan 
Gürer Aykal, 1 953'te müzik 
e�itimine başladı�ı Ankara Devlet 
Konservatuvarı'nda Necdet Atak'ın 
ö�rencisi oldu�u keman 
bölümünden 1 963'te, Adnan 
Saygun'un ö�rencisi oldu�u 
kompozisyon bölümünden de 
1 969' da mezun oldu. Daha sonra 
devlet bursuyla gitti�i Guildhall 
Müzik Okulu'nda Andre Previn ve 
George Hurst'le şeflik çalıştı. 1 972-
73 arasında ltalya' da Franco 
Ferrara'nın asistanlı�ını yaptı ve bu 
dönemde Dominico Bartolucci ile 
Gregoryen müzi�i ve Rönesans 
çokseslili�i üzerinde çalıştı. 1 975'te 
Cumhurbaşkanlı�ı Senfoni 
Orkestrası'nın sürekli şefli�ine 
atanan Prof. Aykal, bir süre Devlet 
Opera ve Balesi'nin genel 
müdürlü�ünü yaptı. Bu arada Suna 
Kan'la birlikte kurdu�u Ankara Oda 
Orkestrası'nı ülke içinde ve dışında 
yönetti. Ingiliz Oda Orkestrası'nı 
Güney Amerika ve Karayip 
turnelerinde yönetti. Londra 
Filarmoni Orkestrası, Ankara Oda 
Orkestrası ve Cumhurbaşkanlı�ı 
Senfoni Orkestrası'yla Bach, Mozart, 
Çaykovski, Elgar, Erkin ve Saygun 
gibi bestecilerin yapıtlarını kaydetti. 
Hemen tüm Avrupa ülkeleriyle 
Rusya ve Güney Amerika'da 
konserler yöneten Prof. Aykal, halen 
Bilkent Üniversitesi, Indiana ve 
T eksas T ech Üniversiteleri'nde 
ö�retim görevlisi; Borusan Istanbul 



Filarmoni ve ABD'nin T eksas 
eyaletindeki El Paso Senfoni 
orkestralarının sürekli şefi ve genel 
müzik yönetmeni, Antalya Devlet 
Senfoni Orkestrası'nın müzik 
yönetmenidir. Gürer Aykal'a müzik 
alanındaki degerli hizmetleri 
nedeniyle 1 98 1 '  de Devlet Sanatçısı 
unvanı verilmiştir. 

• Gürer Aykal , currently the general 
music d irector and principal 
conducror of the Borusan İstanbul 
Philharmonic Orchesrra, srarred his 
music education at the Ankara Srate 
Conservaroi re and complered the 
violin department in 1 963 under 
Necdet Remzi Atak and che 
composirion deparrment in 1 969 
under Ahmed Adnan Saygun. He 
furrher srudied conduccing under 
leading conducrors such a� And re 
Previn and George Hurst i n  London 
Guildhall School of Music under 
government scholarship. He then goc 
his title as a conducror from Academia 
Chigiana of Jcaly and compleced 
Academia di Sanca Ceci l ia under 
Franco Ferrera. Upon Adnan Saygun 's 
request, he furrher studied Gregorian 
cl1oral music and polyphonic 
Renaissance music in Pontificio 
lstiruro di Musica Sacra under 
Barrolucc i .  
Following h i s  appointment as  che 
principal conducror of rhe Presidenrial 
Symphony ürehescra i n  I 97 5 ,  he rhen 
pursued general d i recrion of che Stare 
Opera and Ballet. He conducred over 
hundred concerrs in Turkey and 
abroad wirh the Ankara Chamber 
ürehescra he founded wirh Suna Kan. 
Aykal gave numerous concerrs wirh 
the leading European orchestras in 
addition ro his conduccing experience 
wich che Engl ish Chamber Ürehescra s 
Lar in America and Caribbean rour and 
Concerrgebouw Chamber Orchescra. 
Gürer Aykal was honoured wirh rhe 
"Srate Arrisr" ri rle in 1 98 1  for his 
i nternational achievemenr and services 
in rhe field of music. To dare, Aykal 
has recorded works of grear composers 
such as Bach, Beerhoven,  Mozarr, 
Tchaikovsky, Elgar, Smerana, Ravel, 
Erkin and Saygun wirh rhe London 
Philharmonic Orchestra, Norrhern 
German Radio ürehescra (NDR), 
Ankara Chamber Orchesrra, B i lkenr 
Symphony Ürehescra and the 
Presidenrial Symphony Orchesrra. 
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BORUSAN ISTANBUL 
FILARMONI ORKESTRASI 

BORUSAN İSTANBUL 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 

• Borusan Istanbul Filarmoni 
Orkestrası'nın geçmişi yurtiçinde ve 
yurtdışında büyük başanlara imza 
atan Borusan Oda Orkestrası'na 
dayanmaktadır. Borusan Oda 
Orkestrası, beş yıllık birikimini 
nitelik ve nicelik bakımından daha 
üst düzeye getirmek amacıyla 1 999 
yılında senfonik bir orkestraya 
dönüştürülmüş, Orkestranın genel 
müzik yönetmenligi ve sürekli 
şefligine Gürer Aykal getirilmiştir. 
Borusan Istanbul Filarmoni 
Orkestrası, gerekli yapılanma ve 
hazırlık çalışmalarından sonra, Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi'nde verdigi 
konserleri, klasik müzigin daha geniş 
kitlelere ulaşmasını saglamak 
amacıyla Anadolu yakasına da 
taşımıştır. Anadolu yakasındaki 
konserler Kadıköy Halk Egitim 
Merkezi'nde verilmektedir. 
Yeni binyıla Beethoven'ın senfonileri 
ile giren Borusan Istanbul Filarmoni 
Orkestrası ,  2000-200 1 sezonunu 
dev bir sanat olayı ile noktalamıştı. 
Orkestra, "Müzigin Anayasası" 
olarak kabul edilen Beethoven 
senfonilerini seslendirerek bu dizi ile 
senfonik müzik tarihimize önemli bir 
katkıda bulundu. 
Istanbul'daki konserlerin ardından 
Güneydogu Anadolu Turnesi'ni 
gerçekleştiren Borusan Istanbul 
Filarmoni Orkestrası, "Hayatı 
Müzikle Degiştirme Etkinlikleri"ne 
2003 yılında da devam etti. Borusan 
Istanbul Filarmoni Orkestrası 2003 
yılında Borusan Kültür Sanat Merkezi 
ile Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
arasında yapılan bir anlaşmayla Vakfın 
sürekli orkestrası oldu ve bu alanda 
önemli bir işbirliginin temelleri atıldı. 

• The hisrory of Borusan İstanbul 
Phi lharmonic Ürehescra lies i n  rhe 
Borusan Chamber Orchestra, which 
received critica! acclaim in  Turkey 
and abroad. The Borusan Chamber 
ürehescra was transformed i n ro a 
symphonic orchesrra in 1 999 ro 
furrher i ts experience of five years and 
Gürer Aykal was appointed as the 
general music d irecror and rhe 
pri ncipal conducror. 

Upon completing the srructural and 
prepararory process, the ürehescra 
expanded the coverage of i ts regular 
concerrs ar the Lütfi Kırdar 
I n ternational Convention and 
Exhibirion Cenrre ro the Anarolian 
coast with a view ro take classical 
music ro a wider audience. 
Borusan İstanbul Phi lharmonic 
opened the new m illennium with 
Beerhoven's symphonies and made a 
grand finale for rhe 2000-200 l season 
performing all  Beethoven symphonies 
which are regarded as the 
"Constiturion of Music" .  
Completing a Southeast Anarol ia rour 
after the concerrs in İstanbul ,  the 
ürehescra continues i ts "Changing 
Life wi rh Music Evenrs" in 2004, roo. 

NATALI BUCK 

• Genç soprano Natali Buck ilk 
olarak on yaşında Heidelberg 
Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Aynı 
dönemde özel bale dersleri de 
alıyordu. Daha sonra Mannheim 
Yüksek Müzik Okulu'na giden 
sanatçı buradan şan ögretmeni 
olarak mezun oldu. Berlin'deki 
Hanns Eisler Müzik 
Yüksekokulu'nda Uta Priew ile 
çalışmalarını sürdüren sanatçı, Anna 
Reynolds ve Norman Shelter'ın 
ustalık sınıfiarına devam etti ve Villa 
Musica'dan burs kazandı ve 
çalışmalarını Julia Varity, Simeon 
Skigin ve Wolfram Rieger ile 
sürdürdü. lik rolünü Cari Orffun 
Die K/uge'sinde alan Buck, 200 1 
yılında Magdeburg'daki Theater der 



Landeshauptstadt'ta Handel'in 
Ottone'sinde Gismonda'yı 
seslendirdi. 
Çogunlukla Rias Kammerchor ve 
NDR Korosu ile çalışan Natali Buck 
aynı zamanda birçok kayıt da 
gerçekleştirdi. 2002 yılından bu yana 
Berlin'deki Deutsche Oper solisti 
olan sanatçı 2003 yılı Şubat ayında 
Philharmonie (Berlin) orkestrası ile 
Cesar Franck'ın Die Sieben Worte 
operasında söyledi. Natali Buck 
geçtigirniz yı l 3 1 .  Uluslararası 
Istanbul Müzik Festivali kapsamında 
Ayasofya Müzesi'nde verilen 
konserde yer almıştı. 

• Young soprano Narali Buck was 
ren years-old when she appeared i n  
rhe Heidelberg Thearre, and attended 
ro baller dasses later on. She 
complered her musical education i n  
Mannheim School of H igh Music as a 
vocal i nstrucror. After studies wi th 
U ta Priew at the Hochschule für 
Musik Hanns Eisler i n  Berl in ,  she 
continued with master-dasses under 
Anna Reynolds and N orman Shelrer 
and fınally got a scholarship from 
V i l la  Musica where she snıdied wi th 
J ul ia Varity, Simeon Skigin and 
Wolfram Rieger. Making her debur 
wirh Cari Orffs Die K!uge, Buck then 
performed Gismonda at Haendel's 
Ottone at the Theater der 
Landeshauptstadr in Magdeburg. 
Mostly working wi th R ias 
Kammerchor and NDR Chorus, 
Narali Buck has also manele several 
recordings. She has been a soloisr i n  
Deutsche Oper, Berlin since 2002 and 
performed in Cesar Francks Die Sieben 

Worte with Phi lharmonie (Berlin) i n  
February. Buck performed a r  the 
Hagia Sophia ar the 3 I st I nternational 
İstanbul Music Festival last year. 

WILKE TE BRUMMELSTROETE 

• Lahey Kraliyet Müzik 
Akademisi'nden mezun olan 
mezzosoprano Wilke Te 
Brummelstroete, Kurt Equiluz ve 
Martin lsepp i le Britten-Pears 
Okulu'nda çalıştıktan sonra M itsuko 
Shirai ve Hartmut Höll i le 
Salzburg'daki Mozarteum'da ustalık 
sınıfına devam etti. 
l ık opera performansını 1 99 1  yılında 
Purcell'in Dido ve Aeneas'ında Dido 
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i le gerçekleştiren sanatçı, aynı rolü 
daha sonraları birçok kez başarıyla 
seslendirdi. Hollanda Operası ile 
Monteverdi'nin Poppea'nın Taç 
Giymesi (L'Incoronazione di Poppea) 
operasındaki Virtlı ve Paliade 
rollerini dünyanın çeşitli müzik 
merkezlerindeki diger önemli opera 
performansları izledi. 
Solist olarak aralarında The 
Orchestra of the Eighteenth 
Century, The Orchestra of the Age 
of Enlightenment, Monteverdi 
Orkestrası, Wiener Akademie, 
Philharmonia Barok Orkestrası'nın 
da bulundugu önemli orkestralarla 
çalışan Brummelstroete'nin birlikte 
çalıştıgı tanınmış şefler arasında 
Frans Brüggen, John Eliot Gardiner, 
Ton Koopman, Nicholas McGegan, 
Philippe Herreweghe, Edo de Waart 
sayılabilir. 
Dünyanın birçok konser salonu ve 
festivalinde geniş bir repertuar 
seslendiren sanatçı çeşitli plak 
fırmaları için Bach'tan Scarlatti'ye, 
Mozart'tan Haydn'a uzanan birçok 
beseecinin yapıtlarını kaydetmiştir. 
Brummelstroete geçtigirniz yıl 3 1 .  
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 
kapsamında Ayasofya Müzesi'nde 
verilen konserde yer almıştı. 

• Mezzo-soprano W ilke Te 
Brummelsrroere srudied at the Royal 
Academy of Music in The Hague and 
has taken master-dasses with Kurt 
Equiluz and Martin lsepp at the 
Britten-Pears School and with Mitsuko 
Shirai and Hartmur Höll at the 
Salzburg Mozatteum. 
1 n the s um m er of 1 991 , sh e m ade her 
opera debut as Dido in Purcel l 's Dido 

and AeneaJ, a role which s he has 
subsequently performed many times 

wirh gre-dt success. Next, she made her 
debut with The Netherlands Opera in 
Montevercli 's L'lncoronazione di Poj1pea 

(The Coronation of Poppea) as Virtu 
and Paliade after which many principal 
roles fol lowed at various musical 
centres and opera houses of the world. 
As a soloist she has performed with 
important orchesrras which indude 
The Orchesrra of the Eighteenth 
Century, The Orchesrra of the Age of 
Enlightenment, Monteverdi Orchesrra, 
Wiener Akademie, Philharmonia 
Baroque Orchestra San Francisco, 
Orquesta Sinfonica Nacional 
Argentina and R icercar Consort. She 

also worked with famous conducrors 
Frans Brüggen, Sir John Elior 
Gardiner, Ton Koopman, Nicholas 
McGegan, Phil ippe Herreweghe, Eclo 
de Waart to name a few.  
Brummelstroete has appearecl at  many 
i nternational houses and festivals wirh 
a w icle repertoire and recorclecl works 
of composers from Bach ro Scarlarr i ,  
Mozart to Haycin for various record 
labels. Brummelstroete performed at 
the Hagia Sophia at the 3 1  st 
International İstanbul Music Festival 
last year. 

JOAQUIN ASIAIN 

• Kuzey Ispanya asıllı Joaquin Asiain, 
şan ögrenimine Madrid'deki Müzik 
Okulu'nda başladı ve Stuttgart Müzik 
ve Sahne Sanatları Yüksekokulu'nda 
devam etti. Şu anda Madrid'de 
sosyoloji okumaktadır. 
Aralarında Aldo Baldin, Alfredo 
Kraus, William Mateuzzi, Marimi del 
Pozo'nun da bulundugu birçok ünlü 



hocadan şan dersleri alan Asiain, jüri 
başkanligını Leone Magiera'nın 
yaptıgı 8. A. Catalani Şan 
Yarışmasında birincilik ödülü 
almıştır. Joaquin Asiain 'Tenore di 
grazia" diye tabir edilen, çok yüksek 
notalara çıkabilen tenorlardandır. 
Asiain bugüne kadar aralarında 
Camerata Bregenz, Petersburg 
Orkestrası, Südwestdeutche 
Philharmonie Konstanz, 
Württembergische Philharmonie 
Reutlingen'in de bulundugu birçok 
önemli orkestrayla verdigi 
konserlerin yanı sıra Don 
Pasquale' de Ernesto, Cosi Fa n 
Tutte'de Ferrando, Sevil Berberi'nde 
Almaviva gibi birçok önemli rolü 
seslendirdi. Asiain geçtigirniz yıl 3 1 .  
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 
kapsamında Ayasofya Müzesi'nde 
verilen konserde yer almıştı. 

• Joaquin Asiain who is of Northern 
Spanish origin starteel his career ar the 
Music School of Madrid and conti nued 
his educarion ar the Srurrgart School 
for Music and Perform ing Arts. 
Presently, he is studying sociology in 
Madrid. He rook vocal lessons from 
renowned reachers l ike Aldo Baldin, 
Alfredo Kraus, Wi l l iam Mareuzzi and 
Marimi del Pozo. He was the winner 
of the fırsr prize ar the 8rh A .  Caralani 
Comper irion. Joaquin Asiain is a 
"Tenore di grazia"", a name given ro 
renors who can sing up ro very high 
nores. He has performed wirh many 
renowned orclıesrras among which can 
be ci  red Camerara Bregenz, 
Perersburg Orchesrra, 
Südwesrdeursche Philharmonie 
Konsranz, Würrrembergische 
Phi lharmonie Reurlingen in many 
imporranr roles such as Ernesro in Don 

Pasquale, Ferrando in Cosi Fan Tutte 

and Almaviva in ll Barbiere di Siviglia. 
Asiain performed ar the Hagia Sophia 
ar the 3 1 st I nternational İstanbul 
Music Festival lasr year. 

NEAL DAVIES 

• Newport'ta dogan Gwent Neal 
Davies müzik egitimine Londra'daki 
King's Koleji'nde başlayıp Kraliyet 
Müzik Akademisi'nde devam etti. 
Zürih Uluslararası Opera 
Stüdyosu'ndaki çalışmalarından 
sonra 1 99 1  yılında Cardiff Dünya 
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Şan Yarışması'nda Lieder Ödülü'nü 
almasıyla Coburg Operası'nda 
profesyonel kariyeri başladı. Davies 
Edinburgh ve BBC Proms 
Festivallerine düzenli olarak davet 
alıyor. 
Konserlerinde Philharmonia, 
Gabrieli Consort, BBC Senfoni, 
lskoçya Oda Orkestrası, Academy 
of St Martin-in-the-Fields, 
Netherlands Filarmoni, Orchestra 
of the Age of Enlightenment ve 
Avrupa Oda Orkestrası gibi önemli 
topluluklar ve Harnoncourt, 
Jansons, Boulez, Marriner, de 
Waart, Brüggen ve von Dohnanyi 
gibi saygın şeflerle çalıştı. 
Opera alanında Rameau'nun 
"Piatee", Handel'in "jül Sezar", 
"Orlando", "Radamisto", Mozart'ın 
"Figaro'nun Dügünü"nde Figaro 
olarak söyledi ve Cihaco Lyric 
Operası ile "Penzance'nin 
Korsanları"nın yeni yapımında 
Yüzbaşı Stanley olarak bu toplulukla 
ilk performansını gerçekleştirdi. 
Davies'in kayıtları arasında Philips 
için yaptıgı Britten'ın "Bir Yaz 
Gecesi Rüyası", Deutsche 
Grammophon için "Mesih", 
"Theodora" ve "Saul", Hyperion için 
Vivaldi Kantatları ve Handel'in 
"L'AIIegro"su i le Chandos için 
yaptıgı Dutilleux şarkıları yer alıyor. 

• Born in Newporr, Gwenr Neal 
Davies srudied ar King's College, 
London and the Royal Academy of 
Music, of which he was m ade a Fellow 
in 2003. He continued his studies ar 
the International Opera Studio, Zurich. 
Afrer winning rhe Lieder Prize at the 
1 99 1  Cardiff Singer of the World 

Competition, he made his professional 
debur wirh che Coburg Opera. He is a 
regular guesc at che Edinburgh Festival 
and ar che BBC Proms. 
For his concerc engagemenrs, he 
performed wirh prescigious orchescras 
such as Phi lharmonia, Gabrieli 
Consorc, rhe BBC Symphony, the 
Scorcish Chamber Orchescra, che 
Academy of St Marcin-in-che-Fields, 
che Necherlands Phi lharmonic, che 
ürehescra of che Age of Enlighcenment 
and che Chamber ürehescra of Europe 
under maescros ! ike Harnoncourc, 
Jansons, Boulez, Marriner, de Waarr, 
Brüggen and von Dohnanyi .  
His  operatic appearances include 
Rameau's " Placee", Handel's "Giul io 
Cesare", '"Orlando'", " "Radamisco", 
Mozart' s "Le nozze d i  Figaro" as 
Figaro and his  debuc w ith Opera de 
Quebec and Welsh National Opera. 
This season he made his debuc wich 
Chicago Lyric Opera as Major General 
Stanley in cheir new produccion of 
"The P i rares of Penzance". 
Davies" recordi ngs include Brirren's 
"A Midsummer N ighc's Dream"" for 
Ph i lips, "Messiah", 'Theodora" and 
"Saul" for Deursche Grammophon, 
Vivaldi Cantaras and Handel's 
''L'AIIegro" for Hyperion, Durilleux 
songs for Chandos. 

KÜL TÜR VE TURIZM BAKAN Ll Gl 
DEVLET ÇOKSESLI KOROSU 

THE M I NISTRY OF 
CULTUR E  AND TOUR ISM 
ST ATE POL YPHONIC CH OIR 

• 1 988 yılında şef Hikmet Şimşek ve 
şef yardımcısı Inci Özdil yönetiminde 
kurulan koro, 1 989- 1 993 yılları 
arasında Walter Strauss ve 1 993-
1 998 yılları arasında Ahter Dönmez 
ile çalışmalarını sürdürmüştür. 1 998 
yılından bu yana lbrahim Yazıcı'nın 
yönetiminde çalışmalarına devam 
eden koronun 1 992 yılından bu yana 
korepetitörlügünü Filiz Peker Balkıs, 
şan pedagoglugunu da llhan Sürmen 
yapmaktadır. 
Koro, Rönesanstan günümüze 
uzanan geniş a capella repertuarının 
yanı sıra pek çok orkestralı koro 
yapıtını da dagarına katmış ve pek 
çok yapıtın da dünya ve Türkiye'de 
ilk seslendirilişini ülkemizin önde 
gelen orkestraları ve tanınmış yerli 



ve yabancı şeflerle gerçekleştirdi. 
Düzenli konserlerinin yanı sıra, 
Uluslararası Ankara, İzmir ve 
Aspendos Festivallerine katılmış, 
TRT için programlar yapmış, 
Mozart'ın Requiem, Orffun Carmina 
Burana ve Say'ın Nazım 
Oratoryosu'nun CD kayıtlarını da 
gerçekleştirmiştir. 

• Founded in 1 988 by conducror 
H i kmet Şimşek and assistant 
conducror İnci Özdi l ,  the Srare 
Polyphonic Choir performed under 
W alter Srrauss berween 1 989- 1 993 
and Ahrer Dönmez berween 1 993-
1 998. İbrahim Yazıcı has been the 
conducror s ince 1 993.  
The Choir has succeeded to cover a 
w ide range of works from a capella ro 
orchesrral works wirhin 10 years and 
realised the world and Turkey 
premieres of many works w ith leading 
orchesrras of Turkey u nder famous 
foreign and Turkish conducrors. 
Having appeared at the International 
Ankara, İzmir and Aspendos Fesrivals 
and realised TV programmes for TRT, 
and m ade recordings of Mozarr"s 
Requiem, Orffs Camıina Burana and 
Say"s Nazrm Oratorio, the Choir g ives 
regular concerrs. 

İBRAHIM YAZlCI 

• Müzik çalışmalarına 1 6  yaşında 
yarı zamanlı olarak girdi�i Hacettepe 
Üniversitesi Ankara Devlet 
Konservatuvarı'nda başladı. Ertesi yıl 
aynı okula tam zamanlı statüde kabul 
edildi ve Nimet Karatekin'le piyano, 
Nevit Kodallı ve Istemihan Tavilo�lu 
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ile kompozisyon, Hikmet Şimşek ve 
Rengim Gökmen'le orkestra şefli�i 
çalıştı. 
Çalışmalarını Conservatoire 
National de Musique de 
Perpignan'da sürdürdü. Claude
Phillipe Durand ile piyano, Daniel 
T osi ile orkestra şefli�i, Michel 
Lefort ile oda müzi�i çalıştı�ı bu 
okulu üç "Premier Prix" alarak 
bitirdi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 
master sınıfiarına da katıldı. Ingiliz 
maestro Gilbert Varga ile de uzun 
bir süre çalıştı ve asistanlı�ını yaptı. 
Profesyonel kariyerine Ankara 
Devlet Operası'nda konuk şef 
olarak başladı. Aralarında Camerata 
de France, İzmir, Bursa, Çukurova 
Devlet Senfoni orkestralarının da 
bulundu�u pek çok toplulukla şef ve 
piyanist olarak konserler verdi. 
Puccini Festivali'nde bestecinin Suor 
Angelica ve Gianni Schicchi operalarını 
yönetti. 2002 Europaiseher 
Musiksommer Festivali açılış 
konserini yönetti. Birçok genç 
bestecimizin yapıtlarının ilk 
seslendirilişini gerçekleştirdi. 
Repertuarında Rönesans'tan 2 1 .  
yüzyıla kadar çok çeşitli tarzda pek 
çok yapıt bulunan Yazıcı 1 998 
yılından bu yana Devlet Çoksesli 
Korosu'nun şefli�ini yapmakta olup 
aynı zamanda Hacettepe 
Üniversitesi. Devlet 
Konservatuvarı'ında ö�retim 
görevlisidir. 

• İbrahim Yazıcı srarred his music 
educarion at the age of sixreen as a 
part-t ime srudent at the Hacettepe 
Un iversity Ankara Srate 
Conservaroire and was accepted as a 

fu ll-r ime srudent the nexr year ro 
study piano under Nimet Kararekin, 
composir ion under Nevir Kodall ı  and 
İstemihan Taviloğlu and conducring 
under Hikmer Şimşek and Rengi m 
Gök men. 
He conrinued his studies of piano, 
conducring and composirion ar the 
Conservaroire National de Musique de 
Perpignan under Claude-Phil l ipe 
Durand, Daniel Tosi and Michel 
Leforr respecrively and fınished the 
school with three "" Premier Prix·· 
degrees. He arrended master classes in  
many European rowns and worked as 
an assistant ro maesrro Gi lberr Varga 
for some r ime. 
He launched a professional career as a 
guesr conducror at the Ankara Srare 
Opera and Baller and appeared as a 
conducror and pianisr w ith Camerata 
de France as well as İzmir, Bursa and 
Çukurova Srare Symphony orchesrras 
among orhers. He conducred Puccini"s 
Suor Angelica and Cianni Schicchi ar the 
Puccini Festival as well as the 
inaugural concerr of the 2002 
Europaiseher Musiksommer Festival. 
Yazıcı premiered the works of many 
young Turkish composers in  and out 
of Turkey. Having a wide reperroire 
enveri ng works from rhe Renaissance 
ro the 2 1 sr century, İbrahim Yazıcı 
has been conducting the Srare 
Polyphonic Choir s ince I 998 and is a 
lecnırer at the Hacettepe University 
Srare Conservaroire. 

Beethoven: 9. Senfoni 

Beethoven'in 9. Senfoni'si ile ilk 
senfonisi arasında 25 yıl, 8. Senfoni 
ile de 1 O yıl kadar bir süre vardır. 
Günümüzde bir müzik anıtı olarak 
de�erlendirilen eser uzun yıllar 
tartışma konusu olmuş; bestecinin, 
sanki senfoninin i lk üç bölümünde 
insanlı�ın yüce idealini anlatamamış 
gibi son bölümde Alman şair 
Friedrich Schiller'in ( 1 759- I 805) 
"An die Freude" (Neşeye) başlıklı 
şiirini insan sesiyle yansıtması türlü 
fıkirlerin öne sürülmesine neden 
olmuştur. Özellikle senfoniye insan 
sesini katması eleştirilmiş, 
zevksizlikle suçlanmış; ilk üç bölüm 
bazılarınca "programı olmayan salt 
müzik", bazılarınca da "fınaldeki 
düşünceleri destekleyen dünya 
görüşünü, tüm insanların 



kardeşligini vurgulayan müzik" 
olarak tanımlanmıştır. 
Beethoven, Schiller'in 1 785'te 
yazdıgı bu şiiri daha 23 yaşındayken 
bestelerneyi düşünmüş. 20 yıl sonra 
tamamlayacagı bu eser üzerinde 
çalışmaya ise 1 8 1  ?'de, 47 
yaşındayken başlamıştı. Önce 
yalnızca orkestra için öngördügü 9. 
Senfoni için daha 1 8 1 5'te bazı 
taslaklar not almış; bunları sonradan 
Op. / 32 Dört/ü'sünde kullanacak olan 
besteci, defterine "Varyasyonlu bir 
Senfoni Allemande, sonra da 'Freude, 
schöner Götterfunken' (Neşe, 
Tanrıların güzel kıvılcımı) korosu 
girer; belki de varyasyonsuz, 
senfoninin sonunda Türk müzigi ve 
koro" satırlarını yazmıştı. Schiller'in, 
arkadaşı ve hamisi Christian 
Gottfried Körner için yazdıgı "An die 
Freude" (Neşeye) başlıklı şiiri 
Beethoven tümüyle almamış, birinci 
ve üçüncü kıtalarıyla ikinci kıtanın 
ilk, dördüncü kıtanın son beyiderini 
kullanmıştı. Türk Müzigi olarak 
tanımladıgı ise Mehter müziginde 
kullanılan davul, zil ve üçgendi. 
9. Senfoni, Beethoven'ın yegeni i le 
ilgili davalar ve saglık sorunlarıyla 
geçen günler sonunda ancak 7 Mayıs 
1 824 günki konserde çalınabildi. Bir 
yıl önce, 1 823 sonbaharında 
Baden'de bitirdigi 9. Senfoni ile, 1 823 
Şubatı'nda tamamlanan Missa 
So/emnis'ten bölümler Viyana'nın 
Karınerthor Tiyatrosu'nda ilk kez 
seslendirildi. Akşam saat yedide 
başlayan konserde önce Op. / 24 Evin 
T akdisi Uvertürü, ikinci olarak 
kilisenin kendi dışında söylenmesine 
izin vermedigi için ismi Üç Büyük Ilahi 
olarak degiştirilen Op. / 23 Missa 
So/emnis'ten alınan üç bölüm ve son 
olarak da "Büyük Senfoni, finalde 
Schiller'in Neşeye Kaside şiiri içinde 
solo ve koro sesleri de kapsamak 
üzere" başlıgıyla 9. Senfoni sunuldu. 
Tümüyle sagır olan Beethoven 
sahnede müzikçiler arasında 
önündeki partisyandan senfoniyi 
yönetmeye başlamıştı. l ık üç 
bölümden sonra koroyu yöneten şef 
Michael Umlauf, tempoyu finalde 
biraz hızlandırarak senfoniyi 
bitirmişti. Gök gürültüsü gibi kopan 
alkışı Beethoven fark etmeyince, 
alto Unger besteciyi kolundan 
tutarak dinleyicilere çevirdi. Tek boş 
yeri krallık locası olan salonda 
alkışlar dinrnek bilmemiş, alkışlar 
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tekrarlanınca polis komiseri halkı 
susturmak için bagırmaya başlamıştı. 
Üç kez alkış ancak krall ık ailesi 
içindi, Beethoven beş kez 
alkışlanmıştı. Kraldan fazla alkışianan 
eser 1 826'da Schott yayınevince 
basıldıgında başlıgında "Prusya Kralı 
lll. Friedrich Wilhelm'e" ithafını 
taşıyordu . . .  
l ik seslendirildigi dönemde de büyük 
begeniyle karşılanan 9. Senfani, 
günümüzde de klasik müzik tarihinin 
bir başyapıtı olarak yerini 
korumaktadır. 
Friedrich Schiller'in "An die Freude" 
adlı şiirinin Sabahattin Eyüboglu 
tarafından "Sevinç Türküsü" 
başlıgıyla yapılan çevirisi şöyle: 

Sevinç, güzelim kıvılcımı tanrıların. 
Cennetin kızı, 
Yanıp tutu�arak co�kunluktan 
Giriyoruz göklerdeki tapınagına senin. 
Büyülerin birle�tiriyor yeniden 
Zamanın kıyasıya ayırdıklarını; 
Temiz kanatlarının süzüldügü her yerde 
Karde� oluverir bütün insanlar. 

Kim ermi�se yüce mutluluguna 
Bir dost ile dost olmanın, 
Kim kazanmı�sa yüregini bir soylu kadının, 
Evet, kim bu yeryüzünde, 
Bir cana canım diyebilmi�se, 
Gelsin katı lsın sevincimize! 
Ama kim tadamamı�sa bunu ömründe. 
Çekilsin gitsin aramızdan aglayarak. 

Bütün varlıklar içer sevinci 
Doganın memelerinden, 
Bütün iyiler, bütün kötüler 
Yürür, güller serpili yolunda sevincin. 

Öpü�leri verdi, asmayı verdi bize; 
Ölesiye baglı bir dost verdi. 
Şehveti en küçük solucana da verdi, 
Kerubi de verdi önüne Tanrının. 

Sevinçle nasıl uçar güne�ler 
Engin ovasında göklerin; 
Ko�un yolunuza karde�ler sevine sevine, 
Zafere ko�an yigitler gibi! 

M ilyonlarca insan, kucaklayın birbirinizi, 
Bütün dünyayı sarsın öpü�meniz; 
Karde�ler. yıldızlı kubbenin üstünde 
Iyi yürekli bir baba otursa gerek. 
Yeriere kapanmıyor mu milyonlarca varlık? 
Koca dünya. sezinliyor musun Yaradanı ?  
Yıldızlı kubbenin üstünde ara onu, 
Yıldızların ötesinde, konagı 

orada olsa gerek. 

(Şiir çevirisi: Sabahattin E yiihoğlu) 
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PLETNEV'LE "BiR SERGiDEN TABLOLAR" 

PLETNEV PLA YS "PICTURES AT AN EXHIBITION" 

Katkıları iri n ELGİNKAN HOLDİNG A.Ş. 'ye ıe;ekkiir ederiz. 
We would /ike to thank ELGİNKAN HOLDİNG A.Ş. for spomoring this performance. 

MIKHAlL PLETNEV, piyano piano 

johann Sebastian Bach 
6. Partita, BWV830 Parrica No.6, B WV830 

Bach!Busoni 
Re Minör Şakon, BWV I 004 (Keman için 2. Partitadan) 

Chaconne i n  D M i nor, B WV I 004 (from Parrica No.2 for viol in)  

Ara l nrerval 

Modest Musorgsky 
Bir Sergiden Tablolar Picrures ar an Exhibir ion 

7.6.2004, Aya Irini Müzesi Hagia Eirene Museum, 20:00 

MIKHAlL PLETNEV 

• Müzisyen bir ailenin çocugu 
olarak 1 957'te Rusya'da dogan 
Mikhail Pletnev'in müzige olan 
olaganüstü yetenegi erken yaşlarda 
görülüyordu. Central School of 
Music'te başladıgı piyano 
çalışmalarına Moskova 
Konservatuvarı'nda önce Jacob 
Flier, daha sonra Lev Vlasenko i le 
devam etti. 1 978 yılında ünlü 
Uluslararası Çaykovski Piyano 
Yarışması'nda altın madalyayı 
kazanmasıyla Avrupa. Japonya, ABD 
ve lsrail'e uzanan yogun bir konser 
trafigi başladı. Sanatçının kariyerinin 
dönüm noktalarından biri 1 990'da 
Mikhail Gorbaçev'den George Bush 
ile Washington zirvesindeki 
buluşma için aldıgı konser teklifi 
oldu. 
Yurtdışında konser piyanisti olarak 
başarıl ı  bir kariyer sürdüren 
Pletnev, 1 980'de Sovyetler Birligi 
döneminde şef olarak ilk konserini 
gerçekleştirdikten sonra hem ülkesi 
hem de yurtdışındaki bel l i  başlı 
orkestraları yönetti. 1 990'da 
Rusya'nın 1 9 1 7'den bu yana ilk 
bagımsız orkestrası olan Rusya 
Ulusal Orkestrası'nı kurdu ve kısa 
zaman yurtdışında verdigi 
konserlerle uluslararası platformda 
bu toplulukla büyük başarı kazandı 
ve Rusya'nın yeni döneminin seçkin 
bir temsilcisi olarak kabul gördü. 
1 999'da orkestranın müzik 
yönetmenligi ve birinci şefliginden 
ayrılan Pletnev'e onursal şeflik 
unvanı verildi. Günümüzün en 
önemli piyanistlerinden biri olarak 
kabul edilen Mikhail Pletnev Avrupa, 
Asya ve ülkesinin belli başlı müzik 
merkezleri ve festivallerinde düzenli 
olarak konserler vermektedir. 
Haitink, Maazel, Chailly, Tennstedt, 
Jarvi, Thielemann ve Giul ini gibi çok 
saygın şeflerle çalışan sanatçı 1 997 
yılında Claudio Abbado 
yönetimindeki Berlin Filarmoni 
Orkestrası ile Berlin'de Yeni Yıl 
öncesinde verilen konserde solist 
olarak yer aldı. 
1 993 yılında Alman plak firması 
Deutsche Grammophon Pletnev ve 
Rusya Ulusal Orkestrası ile bir dizi 
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konser için bir anlaşma imzaladı. Plecnev al so appears as a pianist in sanat şaheserinin belirmesine engel 
Pletnev o tarihten bu yana Deutsche recordings with Deutsche olmaz. Şakon, passacaglia gibi eski 
Grammophon'la çalışmaktadır. Grammophon. ltalyan ve lspanyol danslarından 

kaynaklanan 3/4'1ük ölçüde ve agır 
• Mikhail Plernev was born in tempoda, basso ostinato (ısrarlı bas) 
Russia, in 1 957 to musician parents j. S. Bach: Partita No.6, BWV830 üzerine varyasyonlarla geliştirilen ve 
and displayed exceptional musical sonat bölümü olarak da kullanılan 
talent from an early age. After • T occata • Ailemonde • Corrente • Air bir müzik formudur. Bu form 
completing his studies at the Central • Sarabande • Tempo di Govatta • Gigue Bach'ın 1 720 yıllarında Köthen'de 
Music School, he began his studies of BWV830 sayılı Mi minör 6. Partita, solo keman için yazdıgı Re Minör 
piano at the Moscow Conservatory , in 4. ile altı Partita'nın en uzunudur. 2. Partita'nın son bölümünde zirveye 
I 974, under the pianist Jacob Flier Prelüd-füg-prelüd sekansında bir ulaşmıştır. Ancak Bach, basso 
and then with Lev Vlasenko. In 1 978,  Tokata olan i lk bölüm insana dair her ostinato'lar yerine temanın kendisini 
Plernev won the Gold Meda! at the duyguyu ifade eden bir yapıya varyasyonlarla geliştirir. 
Tchaikovsky International Piano sahiptir. 29 varyasyonla ustaca işlenen sekiz 
Competit ion in Moscow. As a result  Ikinci bölüm Allemande yogun bir mezürlük agır Şakon ritmik teması, 
he was able to make concert tours özlem ve acizlik duygusu taşıyan melodik yapısı ve tını gerilimleriyle 
outside the former Soviet Union dokunaklı bir müzige sahiptir. Bu gerçek bir müzik mimarisi 
throughout Europe, )apan, the USA noktada Bach'ın sesler arasında biçimindedir. Olaganüstü bir 
and lsrael. One of the highl ights of yaptıgı yogun bir oyun konsantrasyona, duygu zenginligine 
his career cam e in  I 990, when he gerçekleştirdigi dikkati çeker. ihtiyaç gösteren Şakonun en küçük 
performed at the personal invitation Corrente sesler arasında bir parçası bile ruhsal olarak 
of Mikhail Gorbachev for the etkileşim ve sinkopasyonun yer aldıgı planlanmıştır. 
superpower summit w ith President ve yorumcuya farklı olanaklar sunan Şakonun genel yapısı Re minör-Re 
George Bush in  Washington. bir bölümdür. Majör-Re minör olarak üç bölmeye 
I n  1 980, w hile stili pursuing his career Corrente'yi izleyen "Air" devinimlidir ayrılabilir: l ik bölmede serbest 
as an international concert pianist, ve yanıltıcı bir neşe hissi taşır. melodik, ritmik ve armonik 
Mikhail Plernev made his debut as a Sarabande, yogun süslemeleriyle degişimler temanın iç dokusunu, 
conductor in the former Soviet Union belirgin, dogaçlamaya fazlasıyla olanak özünü yansıtır. Canlı arpejlerden 
and went on to make guest appearances tanıyan yavaş ve uzun bir bölümdür. sonra başlayan ikinci bölmede Majöre 
w ith many of the country's and later Ciddi bir havada geçen bölüm geçişle, devamlı yükselişlerle kudretli 
also international leading orchestras. In dokunaklıdır. bir tını zenginligi duyulur. Tekrar 
I 990, he founded the Russian National Tempo di Gavotta adeta bir dans minör tona dönüşen üçüncü bölme 
Orchestra, the fırst emirely havasında geçen hoş bir müziktir. daha sakindir ve ana temanın 
independent orchestra to exist in Gigue hem bu Partita'nın hem de tekrarıyla sona erer. Pek çok 
Russia s ince I 9 1 7 .  U nder his serinin sonuncu bölümüdür. Ciddi uzmanın müzik tarihinde bir solo 
leadership, the orchestra soon achieved kontrpuanlarla dolu bu bölüm genel çalgı için yazılan en başarılı eser 
international recognition. lt became olarak sert geçer ve belli aralarda olarak niteledikleri Şakon, bu 
the fırst Russian orchestra to perform zıtlık yaratma amaçlı rahatlamalar özellikleriyle birçok müzikçinin ilgisini 
at the Vatican, in a private concert for bulunur. çekmiş, türlü denemeler yapılmıştır. 
Pope John Paul ll in I 99 1 ,  and, I S  dakika kadar süren Şakon solo ve 
shortly afterwards, it  was the fırst iki piyanoya, solo gitara, viyolonsel 
R ussian orchestra to tour lsrael and Bach/Busoni: Re Minör Şakon, topluluklarına, kuartet ve oda 
major centres of the world. 2. Partita'dan (BWV I 004) orkestrası gibi çeşitli topluluklara 
One of the great pianists of our t ime, uygulanmıştır. (Süre 2S') 
Mikhail Pletnev regularly gives • Ailemonde • Courante • Sarabande 
concerts and recitals in major ciries as • Gigue • Chaconne 
well as at important festivals in  Beş bölümden oluşan Re Minör Musorgsky: Bir Sergiden Tablolar 
Europe, Asia and Russia. He has 2. Partita , yalnızca ünlü Şakon 
worked with conductors ! i ke Haitink, bölümüyle bile diger diger tüm solo • Gezinti (Promenade) 
Maazel, Chai l ly ,  Tennstedt, Jarvi, keman eserlerini aşar. Bu partitada 1 .  Gnomus (Cüce) 
Thielemann and Giul in i .  In I 997 he Şakondan önce temaları birbirleriyle 2. l l  vecchio castello (Eski şato) 
performed with the Berlin i l işkili dört dans bölümü yer alır: • Gezinti 
Philharmonic under the baran of 4/4'1ük ölçüdeki canlı Allemande; 3. T uileries Sarayı 
Claudio Abbado at the New Year's 3/4'1ük ölçüde, ritmik çekicilikte bir 4. Bydlo 
Eve Concert in Berl in .  Courante; 3/4'1ük ölçüdeki agır ve • Gezinti 
In I 993, Deutsclıe Grammophon törensel Sarabande; sonraki Şakon S. Yumurtadan çıkmamış civcivlerin 
signed an exclusive contract with temasına en yakın olan, 1 2/S'Iik dansı 
Mikhai l Pletnev and the Russian ölçüdeki canlı Gigue sergilenir. Bu 6. Samuel Goldenberg ve Schmuyle 
National Ürehescra for a series of dansların oluşturdugu süit sona • Gezinti 
record ings. Since then, Mikhail ermiş gibi bir hava yaratırsa da, bir 7. Limoges'da Pazar Yeri 



8. Catacombae (Katakomblar) 
9 .Tavuk ayakları altında Baba Yaga 
kulübesi 
1 O. Kiev'de Büyük Kapı (Bohatir) 
Müzik ugruna askerlikten ayrılan, 
yaşamını sürdürmek için devlet 
hizmetinde basit bir memurluga 
katlanan, sonra da sanat aşkıyla görev 
duygusu arasında ruhsal bunalıma 
giren ve içki yüzünden 42 yaşında, 
Petersburg Askeri Hastanesi'nde 
sefalet içinde ölen Mussorgsky'nin, 
ünlü besteleri arasında Boris 
Godunov Operası'ndan başka Çıplak 
Dagda Bir Gece ve Bir Sergiden 
Tablolar adlı eserleri başta gelir. 
Daha önce birçok piyano parçası 
yazan Mussorgsky, 1 873'te ölen 
mimar ve ressam Viktor 
Aleksandrovich Hartmann'ın anısına 
ertesi yı l düzenlenen sergide yer 
alan on tablo üzerine bu eseri solo 
piyano için bestelemiş ve sergiyi 
gerçekleştiren arkadaşı, sanat 
eleştirmeni Stasov'a ithaf etmiştir. 
Sergiyi gezerken çok duygulanan, 
duygusal ratıhşh besteci 
düşüncelerini "Hartmann ölürken 
degersiz yaratıklar yaşamlarını 
sürdürüyor" diye belirtmiş ve yakın 
arkadaşının eserlerini müzigiyle 
yaşatmaya karar vermişti. Böylece 
dogan eser, bu on tablonun adlarını 
taşıyan bölümlerden oluşur . . .  
Sonradan ünlü orkestra şefi Sergei 
Kousseviuky'nin istegi üzerine 
Maurice Ravel eseri 1 922'de çok 
başarılı şekilde orkestraya 
uygulamıştır. Eseri önce Rimsky
Korsakov, sonra da Henry Wood, 
Leopold Stokovski, Walter Goehr 
gibi müzikçiler de orkestra için 
düzenledilerse de Ravel'in mü
kemmelligine ulaşamadılar. 
Eserin başlangıcında ve tabloların 
arasında yer alan beş Gezinti 
(Promenade), resimden resme 
geçişleri simgeler. Mussorgsky, bu 
müzik için de şöyle demiş: 
"Promenade'da benim fizyonomim 
canlansın istedim!" Gezinti'de, 5/4 
ve 6/4' 1ük ölçülerde sürekli degişen 
ritimde marş benzeri ana tema, fazla 
hızlanmadan, belirgin (senza 
allegrezza) ve Rus stilinde (nel 
modo russico) başlıgını taşır. 
Dinleyicilerin kolayca aklında kalan 
bu motif, tabloların daha kolay 
seçilmesini saglar. 
1 .  Tablo bir Cüceyi (Gnomus) 
canlandırır. Onun önce 3/4'1ük 
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ölçüde, çarpık bacakları üzerinde 
aksak, aynı zamanda çok canlı 
(Sempro vivo) ve kemik yürüyüşünü 
görür gibi oluruz. 
Gezinti'den (Promenade) sonraki 2. 
Tablo, ll Vecchio Castello (Eski Şato) 
orta hızda, şarkı söyler biçimde ve 
hüzünlü (Andantino molto cantabile 
e con dolore) havada, 6/8'1ik ölçüde, 
gezginci bir Ortaçag ozanını yüksek 
duvarların dibinde gösterir. 
Tekrar bir Gezinti'den sonra 
3. Tablo, Paris'teki Tuileries 
Sarayı'dır. Pek çabukça olmayan ve 
kaprisli (AIIegretto non troppo, 
capriccioso) tempoda, 4/4'1ük 
ölçüde, sarayın ünlü bahçelerinde 
oynayan, dadılarıyla tartışan 
çocuklar canlandırılır. 
Orta hıza yakın ve agırbaşl ı  (Sempre 
moderato, pesante) tempoda, 
2/4'1ük ölçüde yorumlanan Bydlo 
4. Tablo'dur. Polonya yapısı bu agır 
öküz arabası, gürültülü bir kagnı gibi, 
-güçlü direngen bas (Bass o ostinato) 
eşliginde- arabayı süren köylünün 
söyledigi halk şarkısıyla sergilenir. 
Dördüncü kez duyulan sakin 
(Tranquillo) Gezinti'den sonraki 
5. Tablo, 2/4'1ük ölçüde, canlı ve 
hafif biçimde, şakacı (Scherzino, 
Vivo leggiero) yapıdaki "Yumurtadan 
çıkmamış civcivlerin dansı"dır 
Hartmann bu tabloyu, ünlü 
koreograf Petipa'nın Trilby adlı 
balesine taslak olarak hazırlamıştı. 
6. Tablo, Samuel Goldenberg ve 
Schmuyle adlı, biri zengin, şişman ve 
oturaklı tavırda konuşan; digeri 
-tam aksine- fakir, zayıf, titrek ve 
ötekine yalvararak egilen tavırdaki 
iki Polonya Yahudisini 4/4'1ük ölçüde 
canlandırır. Agırca (Andante), aheste 
(Grave), enerjik (Energico), 
agırcadan biraz hızlı (Andantino), 
yine Andante ve Grave tempolarda 
bu konuşmayı yansıtır. 
Gezinti'den sonra 7. Tablo, 
Limoges'da Pazar Yeri'ni gösterir. 
Pazarcı kadınların canlı ve kaprisl i  
(AIIegretto vivo, capriccioso) 
tempoda, 4/4'1ük ölçüde çekişmeleri 
sürekli bir devinim (perpetuum 
mobile) gibi yansır. En sonda, 
hepsinin bir agızdan, gürültülü 
bagırışları duyulur. 
8. Tablo agır (Large) tempoda ve 
6/4'1ük ölçüde canlandırılan yeraltı 
mezarları, katakomblardır 
(Catacombae). Karanl ık ve ciddi 
havadaki müzikle ressam Hartmann, 

elinde lambayla bir Paris 
katakombunda anlandırılır. Müzik iki 
bölmeye, Sepulchrum Romanum 
Roma mezarları) ve ··cum mortius 
in l ingua mortua"ya ayrılır. Hüzünlü 
korlarla uzayan müzigin "Cum 
mortius in l ingua mortua (Ölülerle, 
ölülerin dilinde) bölmesi için 
Mussorgsky "Hartmann'ın yaratıcı 
ruhu beni, içini hafifçe aydınlattıgı 
kurukafalara dogru yöneltiyor"der. 
Bu mistik bölmede Si minör tondaki 
Gezinti üzerine uygulanan müzik, 
ses tekrarları (tremolo) biçiminde 
figürlerle güçlendirilmiştir. 
9. Tablo 'Tavuk ayakları altında 
Baba Yaga kulübesi", Rus halk 
efsanelerinin büyücüsü Baba 
Yaga'nın bir saatin içinde görünen 
resmini tasvir eder. Mussorgsky 
büyücüyü öfkeli, çabuk (AIIegro con 
brio, feroce) tempoda ve 2/4'1ük 
ölçüde, alış ı lmış biçimde, uçan bir 
cadı olarak canlandırır. Baba Yaga. 
tavuk ayakları altındaki kulübesinde 
yaşamakta, ancak kor halindeki 
havan ve havaneli yardımıyla 
uçmaktadır. 
Sonuncu 1 O. Tablo, surlarla çevrili 
Kiev kentinin ünlü, büyük kapısını 
gösterir. Bohatir Kapısı adıyla anılan 
bu muazzam kütle Rus stilinde 
yapılmıştır. Törensel tarzda 
(Maestoso), büyüklükle (con dezza) 
ve 4/4'1ük ölçüde güçlü ulusal 
marşlardan sonra koraller, şan 
sesleri benzetimiyle, dogal ve 
görkemli bir manzara çizilir. Gezinti 
temasıyla karışan bu temalar sonra 
olgun (Grave) ve çok agırlaşarak 
(Sempre allargando) tempoda eseri 
törensel sona ulaştırır. (Süre 3 1  ') 
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ŞEFIKA KUTLUER & BERLIN FI LARMONI ORKESTRASI ÜYELERI 

ŞEF İ KA KUTLUER & MEMBERS OF THE BERLIN PHILHARMONIC 

Merı:edes Benz 
Kalkılan icin MERCEOES-BENZ ·rüRK A . Ş. "ye 1eşekkiir ederiz. 

\Ve U'Otdd /ike lo lhank MERCEDES-BENZ TÜI?K A.Ş. for sJIOfısoring !his jıerfonnana. 

ŞEFIKA KUTLUER, flüt flure 

BERLIN FILARMONI ORKESTRASI ÜYELERI 
MEMBERS OF THE B E R LI N  PHILH A R MONIC 

RAINER SON N E, başkemancı & 1 .  keman concerrmasrer & ı .  viol i n  

ARMIN BRUN NER, 1 .  keman ı .  viol i n  

HENDRIKJ E  RESA, 1 .  keman 1 .  viol i n  

HANNS-JOACHIM WESTPHAL, 2. keman 2.  v iol i n  

AXEL GERHARDT, 2. keman 2 .  v iol i n  

RAINER MEHNE, 2. keman 2 .  v io l in  

ŞEFIKA KUTLUER 

• 1 979'da üstün başarı ile Ankara 
Devlet Konservatuvarı'ndan mezun 
olan Şefıka Kutluer aynı yıl 
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni 
Orkestrası'nın üyesi oldu. Kariyer 
çalışmalarına önce Viyana sonra da 
Roma'daki Santa Cecilia 
Akademisi'nde devam etti. 1 98 1  'de 
Veletri Primavera Musicale'ye 
katılarak "Üstün Y orumculuk" 
ödülünü aldı. 1 986'da Viyana'da 
düzenlenen Doblinger Uluslararası 
Flüt Yarışması'nda dünya birinciligini 
kazandı. 4 Kasım 1 995'te 
Cumhurbaşkanlıgı Kültür Sanat 
Büyük Ödülü'nü alan sanatçıya 
1 998'de Devlet Sanatçısı unvanı 
verildi. Avrupa ve Uzakdogu'da 
sürekli olarak konserler veren 
sanatçının Sony Classical' dan çıkan 

N EITHARD RESA, viyola vi ola Carmen Fantasy adlı albümü Altın 
CD Ödülü'ne layık görüldü. 

MADELEINE CARRUZZO, viyola v iola ltalya, Avusturya, lsviçre, Almanya, 
Hollanda, Ispanya, ABD, lsrail, 

JAN DIESSELHORST, çel lo violoncello Rusya, Ingiltere, Meksika, Çin ve 
------------------------------1 Japonya'da birçok konser turnesi 

ULRICH WOLFF, kontrbas double bass gerçekleştiren ve uluslararası 

GESIN E  TIEFUHR, klavsen harpsichord 

johamı Sehastian Bach 
La M inör Konçerto, BVVV I 04 1  Concerro i n A M i nor, B WV ı o4 ı * 

• A llegro • A ndan/e • A llef(YO ASJai 
johann Sebastian Bach 

3. No.lu Re Majör Süitten Air  A i r  from Suire No.3  i n  D Major 

festivallerde yer alan Kutluer, 
performansıyla çok olumlu 
eleştiriler aldı . Sanatçı büyük bir 
kısmı Avrupa'da olmak üzere birçok 
televizyon ve radyo programında 
yer aldı; Zubin Mehta, Charles 
Mackerras, Peter Breiner gibi ünlü 
şefler, lskoç Oda Orkestrası, Tokyo 
Senfoni Orkestrası, Berlin Filarmoni, 
Avrupa Birligi Oda Orkestrası gibi 
önemli orkestralarla konserler 
verdi. 
Sanatçı Pan Classical, Sony Classical, 
Naxos ve Gallo International gibi 
fırmalar için orkestra, piyano ve 
gitar eşliginde CD'Ier kaydetti ve 
kayıtları tüm dünyada dagıtı ldı. 
Şefi ka Kutluer solist olarak dünyanın 
birçok müzik merkezinde konserler 
vermektedir. 

• Şefıka Kurluer complered her 
musical education at the Ankara State 
Conservatoire and graduated wi th 
honours and awards in 1 979, and then 
became a flute member of the 
Pres idential Symphony Orchestra. 
After having taught at the same 
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johann Sebastian Bach 
La M inör Konçerto, BWV 1 056  Concerro in A M inor, BWV 1 056* 

• Moderato • Largo • PreJto 

Ara lnrerval 

Antonio Vivaldi 
Re Majör 3.  Konçerto: "l l  Gardelino", Op. l O 

Concerro No.3 in D Major: " l l  Gardelino" ,  Op. l O 

• A llegro • Cantabile • Allegro 

Sol M inör 2.  Konçerto: "La notte", Op. l O 
Concerro No.2 in G M i nor: "La none", Op. l O 

• Largo • Pmto (FantaJI!ıi) • Largo • Pmto • Largo (il Jonno) • Allegro 

Fa Majör S. Konçerto, Op. l O Concerro No.5 i n F Major, Op. l O 
• Allegro ma non tanto • Largo e cantabile • Allegro 

Fa Majör 1 .  Konçerto: "La tempesta di Mare" 
Concerro No. I in F Major: "La rempesca di Mare" 

• Allegro • Largo • A llegro 

* Düzenleme Arrangement Cord Garben 

1 0.6.2004, Aya Irini Müzesi Hagia E irene Museum, 20:00 

conservaroire for several years, she 
snıdied for her soloist career in  Vienna 
and Rome. In 1 98 1  she received the 
" l nterpretation Prize" in  Veletri 
Pri mavera Musicale and in  1 985 won 
the 3rd prize and next year the 1 st 
prize in Doblinger International flute 
Cantest in Vienna. In 1 995 she was 
awarded the Presidential Meda! in  
Turkey, the highest honour that the 
country besrows on an individual . I n  
1 998 she became a State Arrisr. 
Kurluer has made several concerr 
rours and joined many international 
music festivals in l raly, Austria, 
Swirzerland, Germany, Holland, 
Spain, USA, Singapore, lsrael, 
Slovakia, Russia, Ukraine, Uni red 
Kingdom, Mexico, Ch ina and Japan 
and received very favourable reviews. 
She has performed a concerr ar rhe 
Palace of Spain in the presence of the 
King and the Queen and in Tokyo 
under the auspices of Prince Mi kasa. 
S he ap peared ar many i nternarional 
TV and radio channels all araund the 
world and made concerr rours and CD 
recordings w ith several famous 
conducrors and orchesrra's inciueling 
Zubi n Mehra, Sir Charles Mackerras, 
Peter Breiner, Scorrish Chamber, 
Tokyo Symphony, Berlin 
Philharmonic, Norrhern Symphony, 
European Union Chamber, Lirhuanian 
Philharmonic, and Slovak 
Phi lharmonic Orchesrras. 
SONY released her " l nrernational first 
prize winners" concerr in Vienna as a 
CD. Şefika Kurluer has several CD's 
released by Pan Classical, Sony 
Classical, Naxos and Gallo 
I nternational. Sony has awardcd her 
Carmen fantasy CD w ith a "Golden 
CD Prize". 

RAINER SONNE 

• 1 950'de Göttingen'de dogdu. 
Keman egitimine Renate Geiger ile 
Kassel'deki Müzik Akademisi'nde 
başladı. 1 966'da Genç Müzisyenler 
Yarışması'nda eyalet birincisi 
oldu. l 969-76 arasında Köln Müzik 
Yüksekokulu'nda Prof. lgor Ozim ile 
egitimini sürdürdü. Max Rotsal, 
Sandcr Vegh ve Nathan Milstein'ın 
atölye çalışmalarına katılarak 
egitimini pekiştirdi. 1 975 yılında 
Würzburg'daki Mozart Yarışması'nı 
kazandı. 1 976 yılında Berlin 



Filarmoni Orkestrası'nda 
konsertmayster olarak 
görevlendirildi. Bunun yanı sıra 
zaman zaman solist olarak veya oda 
orkestralarıyla dünyanın çeşitli 
yerlerinde çaldı. Başkemancı olarak 
Charis Ensemble'da, Berlin Filarmoni 
Solistleriyle, Divertimento Berlin ve 
Berlin Barok Solistleriyle çalışıyor. 
Re iner Sonne 1 696 tarihli Joseph 
Guarnerius yapımı bir keman çalıyor. 

• Born in ı 950 in Göttingen, Rainer 
Sonne started his viol in education 
w ith Renare Geiger at the 
Musikakademie in  Kassel and 
conrinued wir h Prof. lgor Ozim at the 
Cologne School of H igh Music 
between ı 969-76. He joined master 
classes of Max Rorsal, Sandor Vegh 
and Narhan M i lsrein.  Following a 
winnign prize at the Mozart 
Competit ion in Würzburg in 1 97 5 ,  
he became a member of the BFO in 
1 976 as concerrmaster. He also 
performed as a soloist or w ith 
chamber orchestras in  various places 
all over the world. He works w ith 
Charis Ensemble, Soloists of the 
Berlin Philharmonic, Divertimenro 
Berlin and Berl in  Baroque Soloists as 
fırst viol in .  Son ne plays a Joseph 
Guarneri us viol in  made in ı 696. 

ARMIN BRUNNER 

• 1 945'te Basel'de dogdu. 
Egitimine Basel Müzik 
Akademisi'nde Wolfgang Hock'la 
başladı ve Sandar Zöldy'le devam 
etti ve buradan 1 969 yılında Solist 
diplomasıyla mezun oldu. Hemen 
sonra Lucerne Festival Orkestrası 
Yaylı Çalgılarının konsertmaysteri ve 
Max Rostal'in Camerata Bern Oda 
Orkestrası'nın üyesi oldu. 1 970 
yılında Berlin Filarmoni 
Orkestrası'na katıldı .  1 983 yılında 
Scharoun Ensemble'ın kurucuları 
arasında yer aldı. Bugün ise 
Filarmoni Yaylı Çalgıları ve Haydn 
Ensemble üyesidir. 

• Born in  ı 945 in Basel, Arm in 
Brunner started his music education 
fırst with Wolfgang Hock and then 
Sandor Zöldy at the Basel Academy of 
Music where he graduted with a 
Soloist d iploma. He was then 
appoinred as the concerrmasrer for the 
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string seetion o f  the Lucerne Festival 
Orchestra and Max Rostal's Camerata 
Bern chamber orchestra. He joined 
the Berlin Phi lharmonic in  ı 970 and 
founded Scharoun Ensemble in  ı 983 .  
H e  is st i l i  a member o f  Phi lharmonie 
Strings and Haydn Ensemble. 

HENDRIKJE RESA 

• I 953'te Berlin'de dogdu. Sekiz 
yaşında ilk keman dersini önce özel 
olarak daha sonra Sternschen 
Konservatuvarı'nda Charlotte 
Hampe'den aldı. Egitimine Berlin 
Müzik Yüksekokulu'nda devam etti. 
Keman bölümünde Michel 
Schwalbe, oda müzigi bölümünde de 
babası Johannes Bastiaan ile çalıştı. 
Köln'de Berta Volmer ve Max 
Ratsal ile sürdürdügü egitimini 
burada tamamladı. Cari Phil ipp 
Emanuel Bach Oda Orkestrası'yla 
çalışıyor. Oglu piyanist Nikolaus 
Resa ile ikili olarak konserler 
veriyor. Neithard Resa ve Jan 
Diesselhorst ile yaylı çalgılar 
üçlüsünde yer alıyor. 

• Hendrijke Resa was born in  1 95 3  
in  Berl i n .  She started private viol in 
lessons at the age of eight and 
conrinued her academic education 
with Charlotte Hampe in Sternschen 
Conservaroire. After her years in  
Berl in  School of  H igh Music u nder 
M ichel Schwalbe for viol in and her 
father Johannes Bastiaan for chamber 
music, she complered her educarion in  
Cologne where she studied under 
Berta Volmer and Max Rostal. She 
also plays with Cari Phiı ipp Emanuel 
Bach Orchestra, gives concerts as a 
duo with her pianist son Nikolaus 
Resa and in a string trio wirh 
Neithard Resa and Jan Diesselhorst. 

HANNS-JOACHIM WESTPHAL 

• I 930 yılında Berlin'de dogdu. I lk 
derslerini Karla Höcker'den aldıktan 
sonra egitimine Berlin Şehir 
Konservatuarı'nda devam etti ve 
daha sonra da Hans Malke ile Müzik 
Yüksekokulu'nda egitimini 
tamamladı. Okulu bitirir bitirmez 
Berlin Filarmoni'ye katılan sanatçı, 
1 958 yılından beri orkestra 
üyelerinden Heinz Ortleb, Dietrich 

Gerhardt ve Jörg Baumann ile 
birlikte Westphal Dörtlüsü'nde 
çalıyor. 

• Born i n  ı 930, i n  berli n ,  Wesrphal 
rook his fırst lessons from karla 
Höcker and cont inued his educarion 
at the Berl in Provincial Conservaroire 
complering his  studies under Hans 
Malke ar rhe Berli n  School of H igh 
Music.  Join ing Berli n  Phi lharmonic 
soon after fınishing school, rhe artİst 
plays ar the Westphal Quartet formed 
of or her BFO members Heinz Ortleb, 
Dietrich Gerhard t and Jörg Baumann 
si  nce ı 958.  

AXEL GERHARDT 

• I 943'te Wuppertal'de dogan 
Gerhardt, I 966'da Berlin Filarmoni 
Orkestrası'na katı ldı ve I 990'dan bu 
yana 2. keman grup şefi. Ilk keman 
dersini 7 yaşında alan sanatçı, I 959-
66 arası Köln Müzik 
Yüksekokulu'nda Max Ratsal ve 
Günter Kehr ile çalıştı. Okul 
yıllarında dahi ders vermek ve oda 
müzigi sanatçı için öncelikli oldu. 
Berlin'deki ilk yıllarında oda müzigi 
ön planda olmasına ragmen I 975 
yılından bu yana pedagoj ik 
çalışmalara agırlık veriyor. Axel 
Gerhardt RIAS -Gençlik Orkestrası, 
Junge Deutsche Philharmonie, 
Jeunesse Musicales Weltorchester 
ve Bundesjugendorchester gibi 
çeşitli gençlik orkestralarında 
doçent olarak tecrübelerini 
paylaşıyor. I 980' den beri H dK 
Berlin'de ögretim üyesi. Ayrıca 
Berlin Filarmoni Orkestrası 
Akademisi'nde de ders veriyor. 

• Born in  ı 943 in Wupperral, 
Gerhardr joined the Berli n  
Phi lharmonic in  ı 966 and is the 
leader of second viol ins s ince 1 990. 
Having received his  fırst viol in lessons 
ar rhe age of 7 ,  the artİst studied 
u nder Max Rorsal and Günter Kehr at 
rhe Cologne School of H igh Music 
between 1 959-66. Even in  his years at 
the school, he was interesred i n  g iv ing 
lessons and chamber music.  Alrhough 
chamber music was a priority during 
his  fırst years in Berl in ,  he i s  much 
more concentrated in pedagogic  
studies s ince 1 97 5 .  Axel  Gerhardt 
shares his experience in orchesrras 



such as R IAS-Your h Orchestra, J unge 
Deutsche Phi lharmonie, Jeunesse 
Musicales Welrorchesrer and 
Bundesjungorchesrer. In addition ro 
being a lecrurer in HdK berlin si nce 
ı 980, he also lecrures in Academy of 
Berli n  Phi lharmonic. 

RAINER MEHNE 

• 1 947 yılında 
Seeheim/Jugenheim'da dogdu. Müzik 
egitimine 1 965 yılında 
Saarbrücken'de Ludwig Sus'la başladı 
ve Hannaver'de Andre Gereler ile 
çalışmalarını sürdürdü. 1 970 yılında 
Hannover Radyo Orkestrası'na 
kabul edildi. 1 974'te Berlin Radyosı 
Senfoni Orketrası'na geçti. 1 975 
yılından beri Berlin Filarmoni 
Orkestrası üyesi olan Mehne 1 97 1  
yılındaki bir yarışmadan sonra 
televizyonda solo konserler verdi. 
1 980 yılından beri Filarmoni Klavye 
Dörclüsü, Berlin Filarmoni Sekizlisi, 
Filarmoni Vircüözleri gibi birçok oda 
müzigi toplulugunda yer alıyor. Aynı 
zamanda gençlik orkestraları ile de 
çalışan Mehne 1 999 yılından beri 
ABD San Diego Genç Sanatçılar 
Senfoni Orkestrası ile çalışıyor. 

• Rainer Mehne was born i n  I 947 in  
Seeheim!Jugenheim. He srarred his 
music educarion i n  ı 965 wi rh Ludwig 
Bus in  Saarbrücken and conrinued 
wi rh Andre Gerder in Hannover. 
Following his service for Hannover 
Radio ürehescra which srarred in 
ı 970, he was accepred ro Berl in  Radio 
Symphony ürehescra in I 974. A 
member of BFO s ince ı 97 5 ,  Mehne 
also plays wi rh many chamber 
ensembles such as Phi lharmonie 
Klavier Quarrer, Berlin Phi lharmonic 
Quinrer, Philharmonie V irruosi si nce 
ı 980. He also works wi r  h rhe San 
Diego Young Arrisrs ürehescra in 
USA si nce ı 999. 

NEITHARD RESA 

• 1 950'de Berlin'de dogan Resa, 
önce Michel Schwalbe ile Berlin 
Müzik Yüksekokulu'nda keman 
çalıştı. Daha sonra Marie-Luise von 
Kleist-König ve Köln'de Max 
Rostal'den özel ders aldı. Max 
Rostal'in teşvikiyle geç bir zamanda 
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viyolaya geçti. Konser sınavlarından 
sonra Michael Tree ile Curris Müzik 
Enstitüsü'nde egitimini tamamladı. 
1 978 yılında Deutscher Musikrats 
Yarışması'nda ödül aldı. Aynı yıl solo 
viyolacı olarak Berlin Filarmoni'ye 
katıldı. 1 980-87 arası Filarmoni 
Sekizlisi üyesi olarak görev yaptı. 
Orkestrada çalmak dışında bütün 
zamanını 1 4  yıldır meslektaşları 
Daniel Stabrawa, Christian 
Stadelmann ve Jan Diesselhorst ile 
oluşturdukları Filarmoni Dörclüsü 
alıyor. 

• Born in I 950 in Berlin ,  Resa firsr 
srudied viol in  in Berlin School of High 
M usic wirh Michel Schwalbe and 
conrinued wirh privare lessons from 
Marie-Luise von Kleisr-König, and 
Max Rosral in Cologne who 
encouraged him for viola. He 
complered his educarion ar rhe Curris 
lnsrirure of Music under Michael Tree. 
Afrer receiving an award ar the 
Deurscher Musikrars Comperirion in 
1 978, he joined Berlin Philharmonic as 
a soloisr viola player. Berween I 980-
87, he played wirh rhe Phi lharmonie 
Quinter. Aparr from rhe orchesrra, he 
is a member of rhe Philharmonie 
Quarrer formed of colleagues Dan i el 
Srabrawa, Christian Sradelmann and 
Jan Diesselhorsr since 14 years. 

HADELEINE CARRUZZO 

• 1 956'da lsviçre'nin Sion kentinde 
dogdu. Yedi yaşında keman 
derslerine başlayan Carruzzo daha 
sonra Detmold Müzik 
Akademisi'nde Tibor Varga ile 
çalıştı. Buradan dereceyle mezun 
oldu ve ögretim üyesi olarak 
çalışmaya başladı. Tibor Vagra Oda 
Orkestrası'nda konsercmayster 
olarak görev yaptı. 1 982'den bu 
yana Berlin Filarmoni Orkestrası 
üyesi olan sanatçı orkestranın i lk 
kadın üyesi. Orkestra üyeliginin yanı 
sıra solist olarak da Metropolis 
Ensemble, Filarmoni Yaylı Çalgılar 
Solistleri ve Haydn Ensemble gibi 
çeşitli oda müzigi topluluklarıyla 
keman çalıyor. 

• Madeleine Carruzzo was born in  
Si on, Swirzerland in  I 956. She srarred 
viol in lessons ar 7 and srudied wirh 
Tibor Varga ar rhe Derınold Academy 

of Music where s he graduared wir h 
high grades and srarred ro lecrure. 
Afrer working as concerrmasrer wirh 
Tibor Varga Chamber Orchesrra, she 
became a member of rhe Berlin 
Philharmonic in  I 982, wirh rhe 
privi lege of be ing rhe first fe ma le 
member of rhe orchestra. She also 
plays violin wirh chamber ensembles 
! ike Metropolis Ensemble, 
Philharmonie String Soloisrs and 
Haydıı Ensemble. 

JAN DIESSELHORST 

• 1 954'te Marburg'da dogan Jan 
Diesselhorst egitimini Frankfurt am 
Main'da Molzahn, Berlin'de 
Boettcher'le yaptı. 1 977' de Berlin 
Filarmoni Orkestrası üyesi oldu ve 
1 979' da mezun oldu. Ancak sanatçı 
bunu yeterli görmüyor. 
"Bu kadar iyi müzisyenlerle çevrili 
olmak, özellikle Daniel Stabrawa, 
Christian Stadelmann ve Neithard 
Resa ile Filarmoni Dörclüsü'nde 
beraber çalmak ögrenmek demek ve 
bu muhtemelen benim müzik 
hayatımla birlikte son bulacak". 
Bugüne kada orkestra üyeligi 
sırasında en çok büyük Herbere von 
Karajan'dan, Leonard Bernstein'in 
tek ziyaretinden, Carlos Kleiberts'in 
konserleri ve Claudio Abbado ile 
yaptıkları ortak çalışmalardan 
etkilenmiş. Sanatçı özellikle oda 
müzigi çalışmalarını çok seviyor. 

• Born in I 954 in Margburg, jan 
Diesselhorsr srudied under Molzahn in 
Frankfurt am Main and Boerrcher in 
Berl in .  Before he graduared in I 979, 
he was accepred ro Berlin 
Philharmonic. However the arrist does 
not find this enough saying: " Be ing 
surrounded w ith so many exclusive 
musicians, especially the privi lege of 
playing with Daniel Stabrawa, 
Christian Stadcimann and Neithard 
Resa in rhe Philharmonic Quarret. lt 
is a process of continuous learning 
which wi l l  enJ only when my l ife 
e nd s . ·· W hat deeply influenced during 
his time with BFO has been rhe great 
and rragic Herbere von Karajan, the 
single visit of Leonard Bernsrein, rhe 
concerrs with Carlos Kleiberes and 
their joinr work with Claudio Abbado. 
The arrist is especial ly inrerested in 
chamber music activities .  
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ULRICH WOLFF çalışmalarının yanı sıra oda müzigi BWV 1 056 Konçerto: Bach bu eseri 
çalışmalarına piyanist ve klavsenci Leipzig'de klavsen konçertosu 

• 1 955'te Wuppertal'de dogan olarak katı lıyor. olarak fa minör tonunda yazmıştır. 
Wolff, müzige keman dersi alarak Ancak yapıtın, Köthen'de keman için 
başladı. 1 975'te liseyi bitirdikten • Born in Hannover, Gesine Tiefulır bestelenen ve günümüzde notaları 
sonra Berlin Müzik Yüksekokulu'nda srarred piano under Berhard Eberr. kayıp olan sol minör tonundaki bir 
Reiner Zepperitz ile kontrbas Also inceresred in organ and eserden uyarlandıgı sanılmaktadır. 
çalışmalarına başladı. 1 977'de Seul harpsichord, Tiefuhr complered her Günümüzde çok sık seslendirilen bu 
ve Tokyo'da Dünya Gençlik degree in German Language before klavsen konçertosu, flüte de 
Orkestrası üyesiydi. Aynı yıl Berlin dedicaring her rime ro music. She uyarlanmış ve la minör tonuna 
Filarmoni'ye katılan sanatçı 1 98 1 -85 conr inued her piano educarion w i rh aktarılmıştır. Bach eserin ikinci 
arasında Berlin Filarmoni' den Yara Bernerre in Hamburg and rhen bölümünü BWV 1 56 Kantat'ın giriş 
ayrılarak Sergui Celibidache Hans Leygraf and Elenara Josiowirsch. bölümünde obua ve yaylı sazlar için 
yönetimindeki Radio-Sinfonie- Concenrraring in chamber music and de kullanmıştır. 
Ürehester Stuttgart'ta solo vocal accompani menr, rhe arrisrs BWV 1 068 Re majör Orkestra 
kontrbasçı olarak görev aldı. Ulrich appeared in many concerrs throughout Süittnden "Air": Bach, büyük 
Wolff, Bayreuth Festival Orkestrası Europe and rhe Srares. She worked as bölümünü Köthen'de besteledigi 
ve Freiburg Barok Orkestrası'nın da rhe piano accompanisr for rhe Orkestra Süit/ednde, dönemin 
üyesidir. Oda müzigi alanında Auryn insrrument dasses in Berl in  HdK tanınmış danslarından faydalanmıştır. 
Dörtlüsü, Consortium Classicum ve between 1 978-86. E ver s i nce, sh e Süitlerin ilk bölümünde, en 
Berlin Filarmoni'deki acrively parricipares in chamber works karakteristik örneklerini Jean 
meslektaşlarıyla çalışıyor. as pianist and harpsichordist i n  Baptiste Lully'nin besteledigi 

addition ro her educarion "Fransız Uvertürü"ne yer veren 
• Born in 1 95 5  in Wupperral, Wolff involvemenrs. besteci, diger bölümleri de farklı 
starred music studies w i th private danslardan oluşturmuştur. Re majör 
viol in lessons. After h igh school, he Süitin "Air" başlıklı bölümü aslında 
srudied double bass with Reiner ). S. Bacb: BWV 1 04 1 ,  1 056 yalnızca yaylı sazlar için 
Zepperitz in Berl in  School of H igh Konçerto ve "Air" bestelenmiştir. Ancak günümüzde 
Music. He was the member of rhe süitten ayrı olarak çok sık 
World Youth Orchesrra in  Seul and Bach çalgı müzigi yapıtlarının büyük seslendirilen bu bölüm, çeşitli 
Tokyo in 1 977 .  Joining Berlin bölümünü Köthen'de görevli oldugu çalgılara uyarlanmış, hafif müzik 
Philharmonic rhe same year, he then yıllarda bestelemiştir. Ayrıca düzenlemesi de yapılmıştır. 
quitted BFO between 1 98 1 -85 ro Leipzig'de Thomas Kilisesi Kantoru 
play as double bass soloist for Radio- olarak çalıştıgı dönemde kentte 
Sinfonie-Orchester Srurrgarr under konserler veren "Collegium Vivaldi: Flüt Konçertoları 
Sergui Celibidache. He is also a Musicum Toplulugu"nun yöneticiligini 
member of the Bayreuth Festival and üstlendigi yıl larda da, özellikle klavsen Barok konçerto formunun 
Freiburg Baroque Orchesrras. Wolff is için eserler yazmıştır. Bu yapıtların gelişmesinde belki de en önemli kişi 
active in  chamber music wirh Auryn büyük bölümü daha önceki yıllarda olan Antonio Vivaldi, konumundan 
Quarret, Consort icum Classicum and bestelenmiş keman konçertolarının dolayı bu form üzerinde deneysel 
his colleagues in Berlin Phi lharmonic. klavsen için yapılmış uyarlamalarıdır. çalışmalar yapma ayrıcalıgına sahipti. 

Bach'ın bu konserde seslendirilecek Bir keman virtüözü olarak yaylı 
yapıtları da orijinal olarak keman ve çalgıların potansiyeli ve 

GESI NE TIEFUHR klavsen için yazılmış eserlerden flüt kısıtlamalarının tümüyle farkında 
için uyarlanmıştır. olan besteci bu teknigi amaçlarına 

• Hannaver'de dogdu. Burada BWV 1 04 1  La minör Konçerto: Yapıt, uygun şekilde kullanabilmiştir. Solo 
Bernhard Ebert'le piyano çalıştı. Köthen yıllarında keman için konçertoyu Vivaldi bulmamış 
Ayrıca org ve klavsenle de ilgilendi bestelenmiştir. Bach' ın günümüzde olmakla birlikte, bu formun birçok 
ve kendini tamamen müzige en sık seslendirilen keman enstrüman için kullanılması alanında 
adamadan önce Alman Dili egitimini konçertolarının başında gelmektedir. büyük bir yenilikçi olarak kabul 
tamamladı. Hamburg'da Yara Besteci diger konçertolarında edilebilir. keman dışında viola 
Bernette ile piyano egitimini oldugu gibi, keman konçertolarında d'amore, çello, flüt, obua, fagot ve 
sürdürdü ve Hans Leygraf ve da Vivaldi'nin solo konçerto mandolin için de konçertolar yazmış 
Elencra Josiowitsch'ten ders aldı. formuna baglı kalmıştır. Vivaldi'nin ve ilk flüt konçertosunu da Vivaldi 
Oda müzigi ve şan eşligi üzerine yapıtlarında kesin olarak birbirinden yayınlamıştır. Altı konçertodan 
yogunlaştı ve çeşitli sanatçı ayrılan solo ve tutti (tüm oluşan Op. l O sayılı yapıtı geleneksel 
arkadaşlarıyla Avrupa ve Amerika'da orkestranın birl ikte çaldıgı) blokflüte karşı popülaritesi o 
birçok konser verdi. l 978-86 yılları bölümlerini Bach, gelecek dönemde giderek artmakta olan 
arasında HdK Berlin'de enstrüman kuşaklardaki bestecilere örnek çapraz flüt için yazılmıştır. 
sınıflarının piyano eşiikeisi olarak olmak istercesine yer yer iç içe Op. l O, No. / :  "La tempesta di mare" 
görev yaptı. Bu tarihten sonra egitim kaynaştırmıştır. (aslen çapraz flüt, obua, keman, fagot 



ve sürekli bas için yazılmıştır.) On 
sekizinci yüzyıl başlarında flüt genel 
olarak rustik opera sahnelerine renk 
katmak için kullanılırdı. Ancak bu ilk 
konçertoda, alışılmışın dışında denizde 
kopan bir fırtınayı betimlemektedir. 
Vivaldi hızlı ölçüler, gümleyen baslarla 
ve kesik akorlarla bu hissi 
canlandırmıştır. 
Op. l O, No.2: "La notte" (aslen çapraz 
flüt, iki keman, fagot ve sürekli bas için 
yazılmıştır.) Vivaldi, fırtınayı ikinci 
konçertoda da sürdürmektedir. 
Ancak bu defa kabuslarla dolu 
rahatsız bir uykuyu resmeden ruhsal 
bir fırtına söz konusudur. Huzursuz 
edici bir Largo giriş bozulmuş 
ölçü ler, kesik arpejler ve tuhaf 
modülasyonlada belirgin Presto 
"Fantasmi"ye öncül gelir. "Uyku"ya 
gelindiginde, son akora kadar 
çözüleyen 27 yavaş ölçülük bir 
dissonans söz konusudur. Kısık sesli 
yaylılar ve yine kısık sesli bir sürekli 
bas, bu uykuyu huzurlu birininkinden 
çok acı çeken birininkine dönüştürür. 
Finale bölümü gürültülü bir telaş ve 
solo kemanın flütün bravurasını arka 
planda bırakan anıyla yapıtın huzursuz 
karakterini daha da artırır. 
Op. l O, No.3: "// Cardellino (Saka 
Kuşu)": (aslen çapraz flüt, obua, 
keman, fagot ve sürekli bas için 
yazılmıştır.) 
Vivaldi, bu konçerto serisinde, i lk 
olarak burada flütün geleneksel 
dogal rolüne kavuşmasına izin verir. 
Orkestranın yaptıgı açılıştan sonra 
gelen bir kuşun şarkısı (kadans 
olarak) bu bölümün temelini 
oluşturur. Ana tema her 
tekrarlandıgında, solist süslemelerle 
girer ve orkestral ese ryazımının bu 
kasıtlı saydamlıgı önceki iki konçerto 
i le net bir zıtlık oluşturur. 
Op. 1 O, No.S: (aslen blok flüt, iki 
keman, viyola, bas ve sürekli bas için 
yazılmıştır.) 
Yaylı çalgıların kısık sesli çalınması 
beklenmedik dönüşü temsil eder. 
Alçak tonda giden bölümler o 
dönemde yaygın olarak 
kullanılmaktaydı. Ancak buradaki 
amaç yapıta gizli ve delaylı bir yapı 
kazandırmaktır. lik bölümde sololara 
genelde sadece kemanlar eşlik eder. 
Aynı şekilde Siciliana ve Finale 
bölümünde de eşlikçi kemanlardır. 
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NOTADA YAZMAYANLAR 

WHAT THE SCORES DO NOT REVEAL 

EMIR GAMSIZOCLU, piyano piano 

MEMET ALl ALABORA 

JÜLIDE CANCA, viyolonsel v ioloncello 

SEVIL ULUCAN, keman viol in 

1 1 .6.2004, Karta! Belediyesi Hasan Al i  Yücel Kültür Merkezi 
Karral Municipal iry Hasan Al i  Yücel Culrural Cenrre, 1 9:30 

Değerli ijbirli/f.i iri n Karta! Belediyesi ''' Hasan A li Yiirel Kiiltiiı· Merkezi 'ne lejekkiir ederiz. 
W e U•()fdd /ike to tbank the Municipality of Karta/ and 

Hasan Ali Yiirel Cu!ttmd Ceııtre for tbeir ki nd collboration. 

1 2.6.2004, Barış Manço Kültür Merkezi Barış Manço Culrural Cencre, 1 8:00 
Değerli ijbirliği i[in A valar Belediyesi ıoe Btm[ Manro Kiiltiir Merkezi 'ne teıekkiir ederiz. 

W e II'Ould /ike to thank the Mtmiripality of A valar and 
Bart/ Manro Cu/tura/ C en tre for their ki nd rollboration. 

EMIR REFIK GAMSIZOCLU 

• 1 973 yılında Istanbul'da do�du. 
Istanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'nin Latin Dili ve Edebiyatı 
bölümü ö�rencisi oldu�u 1 99 1 - 1 992 
yıllarında annesi ile piyano çalışmaya 
başladı. l 993 yılından itibaren Prof. 
Ova Sünder'in ö�rencisi oldu. 1 995 
yılında Istanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı piyano bölümüne 
kabul edildi. Julia Kerimova ve Serge 
Kalyanov ile oda müzi�i çalıştı. 1 996 
yılında ltalya-Siena'da Chigiana Müzik 
Akademisi'nde Michele 
Campanella'nın, 1 997 yılında lrina 
Zaritzkaya ve Serge Dorensky'nin, 
1 998'de Hüseyin Sermet'in kurslarına 
katıldı. Istanbul'da çeşitli konser 
salonlarında, oda müzi�i. eşlik ve solo 
konserlerde yer aldı. Gamsızo�lu 
200 1 Kasım'ında başladı�ı ve Memet 
Ali Alabora ile hazırlayıp sundu�u 
"Notada Yazmayanlar" adlı radyo 
programını halen sürdürmekte, aynı 
zamanda da Andante dergisinde 
yazar ve yayın kurulu üyesi olarak 
görev almaktadır. Istanbul 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Müzikoloji Bölümü'nde Yüksek 
Lisans yapan sanatçı çalışmalarına 
Seba Baştu� Şen ve Hüseyin Sermet 
ile devam etmektedir. 

• Born i n  İstanbul, 1 97 3 ,  Emir  
Gamsızoğlu srarred pracricing piano 
with his morher in  1 99 1 ,  while he 
was studying Latin Li rerature at the 
İstanbul University. In 1 993, he 
became a srudent of Prof. Ova Sünder 
and in  1 995 has been accepted to the 
Piano Department of İstanbul 
University Srare Conservaroire. He 
studied chamber m usic with Jul ia 
Kerimova and Serge Kalyanov. He 
attended the master-class of M ichele 
Campanella at Chigiana Music 
Academy in  Siena in  1 996, pianisrs 
Iri na Zaritzkaya and Sergey Dorensky 
in 1 997 and H üseyin Sermer in  1 998. 
He has appeared in many concerts in 
İstanbul as a soloisr, accompanist and 
a chamber musician. In  November 
200 1 ,  rogether wirh his friend Memer 
Ali Alabora, Gamsızoğlu started a 
radio programme on classical music 
title ""Whar the Scores Do N or 



Reveal", a project he stili pursues. He 
is also active as a writer and edirorial 
member of Andante music magazi ne .  
Currently making a post-graduate 
degree on musicology at the İstanbul 
University State Consevaroire, 
Gamsızoğlu is cont inuing his piano 
studies with Seba Baştuğ Şen and 
Hüseyin Sermet. 

MEMET ALl ALABORA 

• I 977 yılında Istanbul'da dagan 
M em et Ali Alabora, I 999 yılında 
Istanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 
bitirdi. 1 995 yılında başladıgı 
profesyonel yaşamında bir süre 
televizyon muhabirligi yaptıktan 
sonra kariyerine meslegi olan 
oyunculukla devam etti. Çeşitli 
televizyon dizileri, tiyatro oyunları 
ve sinema filmlerinde yardımcı ve 
başrollerde görev aldı. Önceleri 
dinleyici olarak başladıgı klasik 
müzige, Radyo Kozmos 92.3'te Emir 
Gamsızoglu ile birlikte "Notada 
Yazmayanlar programının sunucu 
ve yapımcıl ıgı ile devam etti. Radyo 
programı ile birlikte Andante 
dergisinde aynı arkadaşı ile aynı 
başl ıkl ı  yazılarına devam etmektedir. 
Ayrıca derginin yayın kurulu 
üyesidir. Halen Yıldız Teknik 
Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi'nde Yüksek Lisans 
yapmakta, aynı zamanda Müjdat 
Gezen Sanat Merkezi'nde Sahne 
Tatbikatı Dersi vermektedir. Sanatçı 
2004 sezonunda Istanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları'nda Shakespeare'in 
"Hırçın Kız" adlı oyununda 
oynamaktadır. 

• Born in İstanbul ,  I 977, Memet A l i  
A labora studied a t  the  Drama 
Department of the İstanbul 
University State Conservaroire which 
he fınished i n  I 999. His professional 
carrier began in  I 995 as a TV 
journalist, and then conr inued as an 
actor. He rook part in  various TV 
serials, theatre plays and feature fılms 
as supporring and lead acror. 
Alabora's interest in  music as a keen 
l istener developed in  t ime and led ro 
the radio programme "What the 
Scores Do Not Reveal" with Emir 
Gamsızoğlu for Radio Kozmos 92 . 3 .  
Besides b e  i ng a member o f  the 
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editorial board in Andante music 
magazine, he also writes rogether w ith 
Gamsızoğlu for the magazine under 
the same t it le w ith their program me. 
Currendy arteneling a post-graduate 
degree at the Art and Design Faculty 
of Yıldız Technical U niversity and 
giving acting lessons in  Müjdat Gezen 
Art Cenrre, in the 2004 season Memet 
Al i  Alabora is playing in  
Shakespeare's "The Taming of the 
Shrew" ar İstanbul Municipaliry 
Thearre. 

jÜLIDE CANCA 

• 1 972 yılında Ankara'da dagan 
Jülide Canca müzige ilkokul 
çaglarında Engin Eralp'ten aldıgı özel 
keman dersleriyle başladı. 1 983 
yılında girdigi Mimar Sinan 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Viyolonsel Bölümü'nde Reşit Erzin 
ve lhsan Kartal ile 1 986 yılına kadar 
çalıştı. 
1 986- 1 989 yılları arasında Bilkent 
Üniversitesi Müzik ve Sahne 
Sanatları Fakültesi'nde Josef 
Györfy'nin ögrencisi olarak lise 
ögrenimini, 1 99 1  yılında da Dagan 
Cangal' ın ögrencisi olarak ön lisans 
bölümünü tamamladı. 1 990 yazında 
Çek Cumhuriyeti'nde J .  
Podharranski ve 1 99 1  yazında 
Viyana'da David Geringas 
yönetimindeki yaz kurslarına katıldı. 
1 99 1  yıl ında girdigi Viyana Şehir 
Konservatuvarı'ndan Prof. Adalbert 
Skocic'in ögrencisi olarak 1 997 
yılında başarıyla mezun oldu. 
Bilkent Üniversitesi'ndeki egitimi 
sırasında birçok sola 'Ve oda müzigi 
konserleri veren Canca'nın 
televizyon ve radyo kayıtları 
bulunmaktadır. 

• Born in 1 972  in Ankara, J ül i cle 
Canca starteel her music studies wirh 
privare viol in  lessons from Engin 
Eralp during primary school. She 
studiecl uncler Reşit Erzin and İ hsan 
Karral ar the Mimar Sinan U niversity 
Srare Conservaroi re's Violoncello 
Department u nt i l 1 986. 
She completed her high school clegree 
ar the Bi lkent U niversity Music and 
Srage Works Faculry uncler Josef 
Györfy in 1 989 and her prel inı inary 
l icense degree in 1 99 1 u neler Doğan 
Cangal. She arteneleel ro summer 

courses of J. Poclharranski in  Czech 
Republic ( 1 990) and David Geringas 
in Vienna ( 1 99 1 ). She fin ished rhe 
Konservarari um der Sraclr Wien in 
1 997 as a pupil of Aclalbert Skocic. 
Having given many concerrs as a 
soloisr and wirh chamber ensembles 
during her educarion at the Bi lkent 
Universi ty, Jül icle Ca nca al so recorclecl 
for TV and racl i o. 

SEVIL ULUCAN 

• 1 98 1  yılında Bulgaristan'da dagan 
Sevil Ulucan keman çalışmalarına 
Veselin Spirov'la başladı. Türkiye'ye 
yerleştikten sonra çalışmalarına 
Istanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'nda Yenyarnin 
Varşavski ile devam etti. 2002 yılında 
en yüksek not ve Konservatuvar 
Madalyası ile mezun oldu. 
1 996 ve I 997 yıllarında Akdeniz 
Senfoni Orkestrası'nın faal iyetlerine 
ve ustalık sınıfiarına katıldı. 1 998 
yılında kazandıgı bursla Salzburg' daki 
Mozarteum'da Schmuel 
Ashkenazy'nin yaz kurslarına aktif 
olarak katıldı. 2000 yılında ünlü 
Bulgar Kemancı Mincho Minchev ile 
çalıştı. Aralık 2000' de Uluslararası 
Sedat-Güzin Gürel Keman 
Yarışması'nda üçüncü oldu. 
Yıllardır katıldıgı konserler ile 
önemli bir oda müzigi tecrübesi 
kazanan Sevil Ulucan Uluslararası 
Istanbul Müzik Festivali'nin Genç 
Yetenekler Bölümü'ne çeşitli oda 
müzigi grupları ile konserler 
vermiştir. Shlomo Mintz, Vadim 
Gluzman ve Ernst Kovacic'in 
Istanbul' daki atölye çalışmalarına da 
katılmış olan sanatçı halen Istanbul 
Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı'nda Varşavski i le 
yüksek l isans çalışmalarını 
sürdürmektedir. Ulucan Istanbul 
Oda Orkestrası ve Akbank Oda 
Orkestrası'nın da üyesidir. 

• Born in Bulgaria in 1 98 1 ,  Sev il 
U lucan starteel studying violin uncler 
rhe J irecrion of Vesel in  Spirov. Afrer 
movi ng ro Turkey, she went on wirh 
her studies ar the İstanbul Srare 
Conservaroire wirh Veniamyn 
Varsawsky, gerring her d ipioma in 
2002 wirh the h ighesr gracles and 
Meda! of rhe Conservaroire. 
In I 996 and I 997 she won the 



compet ition to participate in the 
activit ies of the Med i terranean 
Symphony ürehescra concert season 
and master courses. In 1 998, she won 
a scholarship ro attend the summer 
courses of Selımuel Askhenazy at the 
Mozarteum in Salzburg. In 2000 she 
srudied wirh the famous Bulgarian 
violin ist Mincho Minchev, gerring 
appreciations and encouragement for 
her career. In December 2000, she 
won the third prize ar the 
International Setlar-Güzin Gürel 
Viol in Competition. 
Sevi l  U lucan developed an intense 
chamber music activiry giving 
concerrs for many seasons. She al so 
played ar che Young Talents seetion of 
the International istanbul Music 
Festival wirh different chamber music 
ensembles for several t imes. Ul ucan 
attended the workshops of Schlomo 
Mintz, Vadim Gluzman and Ernst 
Kovacic in istanbul .  Currently 
continuing her post-gratuade degree 
at the istanbul State Conservatoire 
wirh Veniamyn Varsawsky, Ulucan is 
al so a member of istanbul and 
Akbank Chamber Orchestras. 

NOT ADA YAZMA YANLAR 

WH AT THE SCORES 
DO NOT R EVEAL 

• Bir tiyatrocu ve bir piyanist bir 
araya gelip klasik müzik üzerine 
radyo programı yapar, dergide 
yazılar yazar, söyleşiler yapmak için 
çeşitli şehirleri dolaşırsa, i lk akla 
gelen bu iş için bir araya geldikleri ya 
da getirildikleri olabilir. Genelde bu 
tür projeler böyle bir yolla hayat 
bulur. Bizinıki biraz daha farklı oldu. 
Biz, kendi aramızda klasik müzik 
dinlerken, konuşurken, tartışırken 
çok e�lendi�imizin farkına vardık. 
Sonra birgün "acaba bunu radyoda 
da yapabilir miyiz?" diye düşündük 
ve "Notada Yazmayanlar" ismiyle 
yapmaya başladık. Hadi biz kendi 
kendimize e�leniyoruz, bizi 
dinleyenler de ço�u zaman bize 
katı lıyor, peki Türkiye'nin en 
kapsamlı klasik müzik dergisini 
çıkarmak gibi "ciddi" bir işe girişmiş 
olan Serhan Bali'nin bizimle ne işi 
olabilirdi? Serhan bize programımız 
aracılı�ı ile ulaştı, sonra arkadaş 
olduk. Sonra da bize Andante 
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dergisinde yazı yazmamızı önerdi. 
Önce afalladık ama sonra anladık. 
Demek ki, klasik müzi�in "ciddi" 
ama "asık yüzlü bir iş" olmadı�ına 
inanan başka müzik tutkunları da 
vardı. Demek ki, bizim samirniyetle 
yaptı�ımız iş başka müzikseverler 
tarafından "ciddi" bir iş olarak 
görülebiliyordu. Iki yıla yaklaşan 
dergi serüvenimiz de bize bunu 
kanıtladı. Sonra birgün Afyon'da 
klasik müzik festivali yapıldı�ını 
ö�rendik. Burada daha çok 
çocuklarla bir söyleşi yapıp 
yapamayaca�ımız soruldu. "Yaparız" 
dedik; dedik de "Ne yapacaktık?". 
Ne yapaca�ımızı bize önce Afyon'lu 
çocuklar ö�retti; sonra lzmit'te 
üniversite ö�rencileri, daha sonra 
lstanbul'da, Diyarbakır'da, lzmir'de, 
yine Afyon'da söyleşiierimize katılan 
genç yaşlı herkes. Bizim çok 
e�lendi�imizi söyledi�imiz klasik 
müzi�in, ço�unluk tarafından "sıkıcı" 
olarak tanımlandı�ını gördük. Aynı 
zamanda bunca yıldır devletin kültür 
politikaları ile var etmeye çalıştı�ı 
klasik müzi�in bizim rastladı�ımız 
ço�unluk tarafından, hiç zaman 
ayırma ihtiyacı duyulmamış bir alan 
oldu�unu gördük. Ö�rendi�imiz şey 
beraber "zaman ayırdı�ımız"da 
fıkirlerin de�işebilece�i oldu. Iki saati 
bulmayan birl ikteliklerimizde 
"sıkıcı"nın "e�lenceli"ye 
dönüşebilece�ini gördük, hala da 
görüyoruz. Biz klasik müzik 
sayesinde kendi aramızda e�lenmeye 
devam ediyoruz. Yalnız bu "kendi 
aramız git gide ço�alıyor, mesela 
Avcılar ve Karta!' da aramıza yenileri 
katılacak. Hoşgeldinizi 

• When an acror and a pianist come 
rogerher, make classical music 
programmes for the rad io, write for a 
music nıa.gazine and rravel ro disranr 
ciries ro have musical talks, one might 
fırst think they came or are brought 
rogerher for this parricular purpose. l t  
i s  comman for projeers of this nanıre 
ro develop ! ike that, however, ours 
followed a different path. W e realised 
rhe pleasure we had when 1 isrening ro, 
ralking and discussing about classical 
music rogether. Then one day the idea 
of making it on the rad io fel l  on our 
mi nd. So came "What the Scores Do 
Not Reveal" about. W e have fun on 
our own and are joined by our 
l isreners most of the t ime, bur w hat 

could Serhan Bal i ,  seriously 
commitred ro publishing the most 
comprehensive classical music 
magazine in  Turkey, have got to do 
with us' Serhan reached us through 
our radio programme and we became 
friends in a shorr r ime. He suggesred 
that we write for his magazine 
Andanre, somerhing which astounded 
us ar fı rst, bur what we realised larer. 
lt was nice ro see rhar rhere were orher 
music lovers who thought that 
classical music had a "serious" but not 
a "sullen" nature, jusr ! i ke us. And i r  
was nice t o  see that what we d id by 
heart and si ncerely could have been 
regarded "seriously" by other lovers of 
m usic. Our almosr rwo-year adventure 
with the Andante magazine has also 
been a proof of rhis. 
Then, one day, we learned that a 
classical music festival was ebing held 
in Afyon and we were asked ro have a 
musical char w i rh chi ldren. W e 
responded w i th a "yes", but "w hat 
would or could we do'". Ir was the 
kids in  Afyon fırst who raughr us 
whar, rhen university srudents in 
İzmit ,  people in istanbul ,  Diyarbakır ,  
İzmir  and all  those people from seven 
to seventies again in Afyon. W e had 
che oppottuni ry ro see that class i cal 
music, somerhing we found 
enrerraining, was regarded as "boring" 
by a majority of people. And despire 
rhe nılrural policies of the 
government to keep classical music in 
agenda, most people d id not care ro 
spare t ime for rhis genre. Happily,  we 
realised that "ideas can change" when 
we "spare time" togerher. W e have 
seen and sri l l  we see that the "boring" 
could become "entertaining",  an 
invaluable opporrunity our rwo-hour 
programmes offered us.  W e w i l l  keep 
on entertaining ourselves wirh 
classical music on our own. Bur that 
"own" is expanding each day and 
rhere w il! be new people for us in 
Avcılar and Karta!. Welcome' 
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ARKEOLOJI MÜZESI'NDE GIT AR AKŞAMI 

GUIT A R  EVENING A T  THE ARCHAEOLOGICAL MU SE UM 
= =- =- = 

= =- = � =  

Katkıları için /BM TÜRK LTD. ŞTi. 'ne teıekkiir ederiz. 
W e wou/d /ike to than k /BM TÜRK LTD. ŞTi. for spomoring this performance. 

MARTIN MASTIK, gitar guitar 

ISTANBUL KUARTET İSTANBUL QUARTET 

,. r���. :Jt · . .  , 
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Gaspar Sanz 
lspanyol Barok müziği - lspanyol Süiti 

Spanish Baroque Music - Suire Espagnola 
• Espagnofeta • Corranda • Pavana • Rujero • Paradetas • Pasacaffe 

]ohann Sebastian Bach 
Re M inör Şakon, BWV 1 004 (Keman için 2. Partitadan) 

Chaconne from Panira No.2 for viol i n ,  BWV 1 004 

Stephan Rak 
Bir Rönesans şarkısı üzerine çeşitlerneler 

Variarions on a Rennai sance song 

lsaac Albeniz 
Asturias 

Ara lnrerval 

Antonio Vivaldi 
Gitar ve yayl ı lar için Re Majör Konçerto 

Concerro in  D for guirar and srri ngs 
• A llegra • Largo • A ffegro 

Luigi Boccherini 
Fandango: Gitar ve yaylı çalgılar dörtlüsü için Beşli, Gerard No.404 

Fandango: Qui nrer for guirar and ser ing q uarrer, Gerard No.404 
• A llegra assai • Pastarale • Crave-Pandango 

1 2.6.2004, Istanbul Arkeoloji Müzesi İstanbul Archaeological Museum, 2 1 :00 

MARTIN MASTlK 

• Londra'da John Duarte ile gitara 
daha sonra da Anthony Rooley ve 
Chris Wilson ile lavta çalmaya 
başlayan Martin Mastik, mezuniyeti 
sonrasında Hepzibah Menuhin 
Ödülü'nü aldı ve Lübeck'te Jul ian 
Brearn ve Los Angeles'ta Andres 
Segovia'nın ustalık sınıfına katı ldı. Bu 
çalışmalar sonrasında konser 
kariyerine başlayan sanatçı ABD, 
Avrupa ve Asya'daki belli başlı müzik 
merkezlerine uzanan turneler 
gerçekleştirdi. 
Lahti, Verbier, Nice, Schleswig
Holstein, Pollença-Mallorca'nın yanı 
sıra Yuri Bashmet ve Moskova 
Solitleri ile Vivaldi'nin Viyola ve 
Gitar için Konçerto'sunun 
televizyondan yayınlandığı Tours gibi 
birçok festivale katıldı. 
Çeşitli üniversitelerde ders verdi ve 
ustalık sınıfı çalışmaları 
gerçekleştirdi. Nigel Kennedy, Cho
Liang Lin ve Frederica von Stade ile 
resitaller verdi. Mario Castelnuovo
Tedesco'nun Üçüncü Gitar 
Konçertosu Capriccio Diabolica'nın 
dünyada ve Almanya' da, Astor 
Piazzolla'nın Gitar Konçertosu'nun 
Ingiltere ve ABD'de ilk 
seslendirilişini gerçekleştirdi. 
2003 yılında Pratik Quartet ile 
Regensburg Müzik Festivali'ndeki 
konserlerinin yanı sıra, Los Angeles 
Sanat Müzesi'nde, San Diego ve 
Cleveland Sanat Müzelerinde 
resitaller verdi. Martin Mastik Jose 
L Romanillos tarafından yapılmış 
"Perseveranda" bir gitar 
çalmaktadır. 

• Martin Mascik studied guirar with 
John Duarre and later lure w ith 
Anthony Rooley and Chris Wilson in 
London and received rhe Hepzibalı 
Menuhin Award following his 
graeluarion. He arteneleel master 
classes wir h Ju l ian Brearn in Lübeck 
anel Anelres Segovia in Los Angeles. 
Afrerwarels, he srarreel his concert 
career anel began touring the wel l
known music centres of the USA, 
Europe, Asia, Africa anel Australia. 
Mascik has playeel ar many presr igious 
fesrivals such as Laht i ,  Verhier, Nice, 



Schleswig-Holste in ,  Pollença
Mallorca, Reims, Macau and Toledo 
as well as the Tours Festival where he 
playeel with Yuri Bashmet and the 
Moscow Soloists i n a televised 
performance of Vivaldi .. s Conceno for 
Viola and Guitar. 
Masc ik has taught at many 
universities and conducted master 
classes worldwide. He has given 
recitals w ith anisrs such as N i gel 
Kennedy, Cho-Liang Lin and 
Frederica von Stade. He premiered 
Capriccio Diabolico. the Third Guitar 
Conceno by Mario Castelnuovo
Tedesco in Norway with Sergen 
Phi lharmonic and Dmitri Kitajenko 
and in Germany with Gewandhaus 
Ürehescra and Herben Blomstedt. 
Ması ik also premiered 'Tango·· Guirar 
Conceno by Asror Piazzolla i n  
England w i rh  London Philharmonic, 
i n  Germany wirh Dresden 
Philharmonie and in USA wirh the 
New World Symphony Miami. I n  
200.), he  gave concens w i th  ı he 
Prazak Quartet at Regensburg Music 
Festival besides rec itals in Los 
Angeles, San Francisco, San Diego, 
Cleveland, Algier, Malta, Hong Kong 
and Ch ina. M ast ik plays a Jose L. 
Romanil los "Perseveranda" guitar. 

ISTANBUL KUARTET 

• 1 994 yılında kurulan Istanbul 
Kuartet, izleyen yıl içinde 
Academica Musicale Chigiana'daki 
beş yıllık yüksek lisans programını 
onur diplomasıyla tamamladı ve aynı 
zamanda Scuoladi Musica di 
Fiesole'de Prof. Piero Farul l i  ile 
çalışmalarına devam etti. 
1 999'da Colorado Üniversitesi'nde 
Taeaks Kuartet, Orlando 
Festivali'nde Ailegri Quartet ve 
Moskova'da Boredin Quartet ile 
çalıştı. Almanya, ABD, Rusya, 
Hollanda ve yurtiçinde çeşitli 
festivaliere katılan ve birçok konser 
veren Istanbul Kuartet ltalya' da 
Vittoria Gui ve Cremona yaylı 
çalgılar dörtlüsü yarışmalarında 
dereceler aldı. 1 997 Brahms Yılı 
dolayısıyla çıkardıkları bir CD'Ieri de 
bulunan toplulugun repertuarı klasik 
dönemden çagdaş bestecilere 
uzanan geniş bir yelpazeyi kapsar. 
Tnnl ı ı l ı ı l,  vıırtirinl"4o lrlil  Rirof" 
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ile piyanolu kentet repertuarının 
seçkin yapıtlarını yorumladı. Halen 
Istanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 
de üyesi olan Istanbul Kuartet 
üyelerinin tümü aynı zamanda 
Akbank Oda Orkestrası'nda grup 
şefi olarak da görev yapmaktadır. 

• The primary objective of the 
İstanbul Quanet founded in 1 992 is 
to play a prominent role in the music 
l i fe of İstanbul and to internationally 
present Turkey. 
The members of the quanet fı n ished 
their fıve-year master course wir  h 
honours at the Academica Musicale 
Chigiana. The fol lowing year, they 
cominued the ir studies with Prof. 
Piero Faru l l i  at Scuoladi Musica d i  
Fiesole. I n  1 999, they studied w ith 
the Taeaks Quaner at the Calorada 
U niversity, the A ilegri Quartet at the 
Orlando Festival and the Boradi n  
Quartet i n  Moscow. They have playeel 
at several festivals in  Germany, the 
USA, Russia, the Netherlands, as well 
as Turkey. The İstanbul Quarrer 
received prizes at the Vi ttoria Gui and 
Cremona string quanet competitions 
in ltaly. The group produced a CD on 
rhe occasion of the hundredth 
anniversary of Brahms' death in 1 997 
and has a widely varied repertoire that 
exrends from classical ro 
contemporary. The members of the 
Quartet are alsa members of the 
İstanbul State Opera and Baller 
Ürehescra and the Akbank Chamber 
Orchesrra. 
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MÜZIKLI ÖYKÜLER 

MUSICAL STORIES 

....... 
Katkılan iri rı ULUSLA RARASI ÇOCUK ÇARŞlLARI A . Ş. 'ye le[tkkiir ederiz. 

We would /ike to 1hcmk ULUSLARARASI ÇOCUK ÇA RŞILA I?I A . Ş. 
for sponsm·ing this petformance. 

NASH ENSEMBLE, LON DON 

LION EL FRIEND, şef conducror 

ELEANOR BRON, MALCOLM SINCLAIR & 
RICHARD HENDERS, anlatanlar narrators 

Mily Alexeyevich Balakirev 
Yaylı Çalgılar Sekizlisi, Op .3 String Octet, Op. 3 

Sergey Prokofiev 
Peter ve Kurt Peter and the Wolf 

Ara lnterval 

lgor Stravinsky 
Askerin Öyküsü The Soldier's Tale 

1 4.6.2004, Aya Irini Müzesi Hagia Eirene Museum, 20:00 

LIONEL FRIEND 

• Müzik egitimini Kraliyet Müzik 
Okulu'nda tamamlayan Lionel 
Friend burada Hans Schmidt
lsserstedt ve Sir Colin Davis i le 
çalıştı. 1 969 yılında Galler Ulusal 
Operası'nda La Traviata'yı 
yöneterek kariyerine başlayan 
sanatçı, daha sonra Kassel'deki 
Glyndebourne'da ve 1 975- 1 989 
yılları arasında Ingiliz Ulusal 
Operası'nda (ENO) çalıştı. Bu 
dönemde otuzu aşkın farkl ı yapımda 
şef olarak yer alan ve Reginald 
Goodall'un tüm Wagner 
yapımlarında onunla birlikte çalışan 
Friend, aynı zamanda Daniel 
Barenboim'ın Bayreuth'taki The Ring 
ekibinde yer aldı. 1 996 yılına kadar 
New Sussex Operası'nın müzik 
yönetmenligini yürüttü. Friend, 
ENO ve BBC Radio ile birçok 
operanın dünyada ilk seslendirilişini 
gerçekleştirdi ve 1 994 yılında La 
Monnaie'de (Brüksel) Jonathan 
Harvey'nin /nquest of Love adlı 
yapıtının ilk seslendiri l işini yönetti. 
Sanatçının ilk seslendirilişini 
yönettigi diger yapıtlar arasında Sir 
Harrison Birtwistle'ın Pulse Shadows 
ve The Woman and the Hore ile 
Norwich Festivali'nde Sir John 
Tavener'ın Let's Begin Again 
bulunmaktadır. 1 99 1  yılında Kraliyet 
Balesi ile yaptıgı ilk çalışmadan 
sonra 1 993 yılındaki Avrupa 
turnelerine ve izleyen yı l 
Metropolitan Operası'ndaki 
gösterilerine de katıldı. Sanatçı 



Avrupa'nın ve Ingiltere'nin önde 
gelen birçok orkestrası ile çalıştı ve 
Nash Ensemble ile CD kayıtları 
gerçekleştirdi. Diger kayıtları 
arasında lskoçya Oda Orkestrası ile 
Stravinsky'nin Askerin Öyküsü ve 
BBC Senfoni Orkestrası i le 
gerçekleştirilen birçok kayıt bulunan 
Lionel Friend'in programında 
ABD'deki Portland Operası ile The 
Pearl Fishers ve Fransa, Almanya, 
Macaristan'da orkestralı konserler 
ve Perth Uluslararası Sanat 
Festivali'nde Götterdiimmerung'un 
seslendirilişi bulunuyor. 

• Lionel Friend srudied at the Royal 
College of Music, and with Hans 
Schm idt-lsserstedt and Sir Col in 
Davis. He made his debut in 1 969 
conducting La Traviata for Welsh 
National Opera and subsequently 
worked at Glyndebourne, in Kassel ,  
and from 1 975  to 1 989 with English 
National Opera. While there, he 
conducted more rhan 30 d ifferent 
productions and collaborated with 
Reginald Goodall on all his Wagner 
producrions. For rwo years he was 
part of Daniel Barenboim's team for 
The Ring at Bayreuth. He was music 
d irector of the New Sussex Opera 
until  1 996. Lionel Friend has 
conducted several opera world 
premieres for ENO and BBC Radio, 
and direcred the European premiere 
of Jonathan Harvey's lnque.rt of Love in 
Brussels, 1 994. Recent premieres 
ineJude Sir Harrison Birtwistle's Pulse 

Shadows and The W oma n and the {-fare, 

and Sir John Tavener's Let'.r Begin 

Again ar the Norwich Festival. Afrer 
his firsr appearance wirh the Royal 
Ballet in 1 99 1 ,  he joined them on 
rheir 1 993 European tour and in  
performances ar  the Metropoliran 
Opera, New York, the fol lowing year. 
Lionel Friend has worked with many 
of the lead ing European and Brit ish 
orchestras and has made a number of 
CDs wirh the Nash Ensemble. Other 
recordings ineJude Srravinsky's The 

Soldier's Ta/e w ith the Scorrish 
Chamber Orchesrra, and several elises 
wirh the BBC Symphony Orchesrra. 
Recenr engagemenrs include The 

Pead Fishers for Partiand Opera in 
America, concerts in  France, 
Germany, Hungary, and 
Giillerdiimmerrmg for Perth 
International Arts Festival. 
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NASH ENSEMBLE 

• Mozart'tan avangardlara uzanan 
geniş bir repertuara sahip olan ve 
1 OO'ü kendileri için yazılmış olan 
230'u aşkın yeni yapıtı seslendirerek 
çagdaş bestecilerin tanıtılmasında 
çok önemli bir rol oynayan Nash 
Ensemble, Avrupa, ABD, Avustralya, 
Güney Amerika ve Japonya'da 
konserler vermekte. Birmingham 
Symphony Hall, Londra'daki Queen 
Elizabeth Hall, Cheitenham ve BBC 
Proms festival lerinde ve !sviçre, 
Fransa ve Almanya'da konserler 
veren topluluk, 2002/2003 
sezonunda Wigmore Hall'da Macar 
besteciler ve Avusturyalı-Alman 
Romantiklere odaklanan "Echoes of 
Romanticism" konser dizisinin yanı 
sıra Lennox Berkeley için de bir 
konser verdi. 2004/2005 sezonunda 
Almanya'da bir konser turnesi 
gerçekleştirecek ve Istanbul, 
Lucerne, Three Choirs ve 
Cheitenham Festivallerinde 
konserler verecek olan Nash 
Ensemble, St. Magnus Festivali'nde 
de yerleşik orkestra olarak yer 
alacak. Toplulugun kayıtları arasında 
Ingiliz Besteciler dizisi, Dvorak, 
Mozart, Suk ve Saint-Saens'ın yanı 
sıra Mark-Anthony Turnage için 
yaptıgı CD'Ier bulunmaktadır. Nash 
Ensemble'ın sanat yönetmeni olan 
Amelia Freedman South Bank 
Merkezi'nin Klasik Müzik Bölümü 
başkanlıgı ve 1 995 yılından bu yana 
Bath'teki Mozartfest'in sanat 
yönetmenligini yapmaktadır. 
Topluluk 2002 yılında Kraliyet 
Filarmoni Dernegi'nin Oda 
Toplulugu Ödülü'ne layık görüldü. 

• Nash Ensemble, w inners of the 
Chanıber Ensemble Caregory in  this 
year's Royal Phi lharnıonic Sociery 
Awards, performs works ranging from 
Mozart ro the avant-garde, and is one 
of the nıajor contributors towards the 
recognirion and pronıorion of 
conrenıporary composers, having 
performed over 230 new works wirh 
1 00 of rhese commissioned for the 
ensemble. The Nash tours throughout 
Europe, the USA, Ausrralia, South 
America and ]apan. Lasr year, 
highl ights included concerts at 
Birmingham Synıphony Hall  and 
London's Queen El izabeth Hall as 
part of the Walton centenary, 

appearances in rhe City of London and 
Cheitenham Festivals, a BBC Proms 
and performances in Switzerland, 
France and Germany. Their 2002/03 
season at rhe W igmore Hall focuseel 
on Hungarian compasers and the 
A usrro-German Romanti es as well as 
an anniversary concerr for Lennox 
Berkeley. Ar the South Bank Centre, 
they presented rwo composer portrairs 
fearuring Simon Holt and E l liort 
(arter. The current season ar the 
W igmore Hall entitled "Those Blue 
Remembered H i l is" focuses on British 
music from the fırsr half of the 20rh 
century. Other highlighrs w ili ineJude 
tours in Germany, appearances ar the 
İstanbul, Lucerne, Three Choirs and 
Cheirenham Fesrivals, and a resideney 
ar the St. Magnus Festival. 
Recordings ineJude a British 
Compasers series and, for 2004, CDs 
of music by Dvoi'ak, Mozart, Su k and 
Saint-Saens, as well as a furrher CD of 
works by Mark-Anthony Turnage. 
Artisric d i rector Amelia Freedman is 
currently Head of Classical Music at 
the South Bank Centre, and has been 
artistic d i rector of the Bar h Mozartfesr 
s i nce 1 995 .  

ELEANOR BRON 

• ilk olarak 'The Establishment" 
adlı revü ile gece kulübü ve 
televizyona çıkan Eleanor Bron daha 
sonra "Where Was Spring1", John 
Fortune ile birlikte yazdıgı "After 
That, This" ve daha sonra kendisi 
için "Making Faces" dizisini yazan 
Michael Frayn ile birlikte kaleme 



aldıgı "Beyond a Joke" gibi komedi 
dizilerinde rol aldı. Televizyon ve 
tiyatroda da birçok başrol üstlenen 
sanatçı "Vanya Dayı"da Yelena, "A 
Month in the Country"de Natalya, 
"Private Lives"da Amanda, "The 
Boyfriend"de Madam Dubonnet, 
"Oidipus"ta Jocasta ve "Hour of the 
Lynx"te Pastor'u canlandırdı. Rol 
aldıgı son tiyatro yapıtları arasında 
hepsi Ulusal Tiyatro'da sahnelenen 
"The Miser", "The White Devi!", 
"The Cherry Orchard", "The Real 
lnspector Hound" ve "The Duchess 
of Malfi" ile Donmar 
Warehouse'daki "Hamlet" ve 
Whiehall Tiyatrosu'ndaki "Making 
Noise Quietly" bulunmaktadır. 
Televizyon ve tiyatro dışında 
beyazperde de oynayan Bron'un rol 
aldıgı filmlerden bazıları şunlar: 
Beatles filmi "Help", "Aifie", 
"Women in Love", "Bedazzled", 
"Deadly Advice", "Black Beauty", 
"Iris", "The Heart of Me", "Love's 
Brother" ve gösterime girecek olan 
"Wimbledon". 
Kaydını yaptıgı birçok kitap arasında 
"A Room With A View" (E. M. 
Forster), "The Europeans" (Henry 
James), "Daniel Deronda" (George 
Eliot) ve Weidenfeld ve Nicholson 
tarafından yayımlanan i lk romanı 
"Double Take" sayı labilir. 

• After a start in  satirical revue with 
"The Establishment" night-club and 
on television, Eleanor Bron appeared 
in the comedy series "Where W as 
Spring'" and "After That, This", 
which she co-wrote w ith John 
Fortune, and in  " Beyond A Joke" 
written with M ichael Frayn, who 
subsequently wrote the series 
"Making Faces" for her. She went on 
tO play leading roles in drama in both 
television and theatre, i nc luding 
Yelena in "Uncle V anya", Natalya i n  
"A Month I n  The Country", Amanda 
in "Private Lives", Madame Dubonnet 
in "The Boyfriend" ,  Jocasta i n  
"Oedipus", and Pastar i n  "Hour Of 
The Lynx" . . Mo re recent theatre 
i nc ludes "The M iser", "The White 
Devi!", "The Cherry Orchard",  "The 
Real lnspector Hound" and "The 
Duchess of Malfı" - all for the 
National Theatre, " Hamlet" at the 
Donmar Warehouse, and most 
recently "Making Noise Quietly" at 
the Whitehall Theatre. 
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Among the fı lms in which she has 
appeared are the Beatles fılm " Help", 
"Alfıe", "Women in  Love", 
" Bedazzled" ,  "Deadly Advice", "Black 
Beauty", " I ris", "The Heart of Me", 
"Love's Brother" and the yer tO be 
released "Wimbledon". 
Her recorded several books include "A 
Room with A View" (E .  M.  Forster), 
"The Europeans" ( Henry James), 
"Daniel Deronda" (George El iot) and 
"Double Take", her own fırst novel 
published by Weidenfeld and 
N icolson. 

RICHARD HENDERS 

• Pek çok yetenege sahip çok 
yönlü bir aktör olan Richard 
Henders egitimini Liverpool'daki 
Mabel Fletcher Koleji ve Liverpool 
Katedrali Korosu'nda aldı. Tiyatro 
çalışmaları arasında dünyaca ünlü 
Cheek by Jowl Tiyatro T oplulugu ile 
yaptıgı dünya turnesi, T ri cycle 
Tiyatrosu'nda "just So", 
Manchester'daki Royal Exchange'de 
"Macbeth" ve Unicorn'daki "Stolen 
Christmas" ve "Secrets of 
Theodore Brown" bulunmaktadır. 
Sanatçı aynı zamanda Liverpool 
Playhouse, Birmingham Repertory 
Tiyatrosu, Polka Tiyatrosu ve 
Avignon'da da çeşitli oyunlarda rol 
almıştır. Yer aldıgı birçok televizyon 
dizisi ve filmi arasında BBC2'de 
gösterilen "Can You Hear Me1"den 
başka "The Narnia Chronicles" ve 
ödüllü drama "Oranges Are Not 
the Only Fruit" sayılabilir. Birçok 
müzik aletini de başarıyla çalan 
Henders Ingilizce'nin birçok aksanını 
başarıyla konuşma yetenegine sahip. 
Donmar Warehouse'da sahnelenen 
"Pacific Overtures"deki rolüyle bir 
2003 Müzikalinde En Iyi Yardımcı 
Oyuncu dalında 2004 Lawrence 
Olivier Tiyatro Ödülü'ne de aday 
gösterilen Richard Henders yakın 
dönemde "Foyle's War" adlı filmin 
çekimlerini tamamladı. 

• R ichard Henders, a multi-faceted 
acror with d iverse ski l ls ,  trained at the 
Mabel Fletcher Col lege, Liverpool and 
with the Liverpool Cathedral Choir. 
His theatre performances include a 
world tour w ith the highly acclaimed 
Check by Jowl Theatre Company, as 
well as "just So" at the Tricycle 

Theatre, "Macbeth" at the Royal 
Exchange, Manchester, and "Srolen 
Christmas" and "Secrets of Theodore 
Brown" at the Un icorn. He has also 
performed at the Liverpool Playhouse, 
Birmingham Repertory Theatre, 
Polka Theatre and Avignon. H is 
television work includes the Icad 
charaeter of Danny in BBC2's Screen 
Two presentation "Can You Hear Me 
Thinking'", "The Narnia Chronicles" 
and the award-winning drama, 
"Oranges Are Not the Only Fruit" .  
Henders is also skil led at playing 
musical instruments. Having a good 
com m and of s peaki ng various accents 
of the English language w ith full 
competency, he was nominated for a 
2004 Laurence Olivier Theatre Award 
for Best Performance in a Supporting 
Role in a M  us i cal of 2003 for his role 
in "Pacifıc Overtures" performed at 
the Donmar Warehouse. Richard 
Henders has recently completed 
fi lming on " Foyle's W ar". 

MALCOLM SINCLAIR 

• Makolm Sindair egitimini Hull 
Üniversitesi ve Bristol Old Vic 
Tiyatro Okulu'nda aldı. Bristol, 
Brimingham, Sheffıeld, Leicester, 
York ve Nottingham'da birçok kez 
sahne alan sanatçı Londra' da 
Wyndham'ın "Little Lies", 
Hammersmith'in "London 
Cuckolds", "Facades" ve 
"Splendids"; Ulusal Tiyatro'da da, 
"The Misanthrope", "Racing 
Demon"'ın ilk yapımı ve " l l l .  
Richard"da rol aldı. En son rol aldıgı 
oyunlar arasında "Vanya Dayı", 
"Heartbreak House", Scarborough 
ve West End'de "jeeves" ve 
kendisine Clarence Derwent 



Ödülü'nü getiren Alan 
Ayckbourn'un son yapıtı 
"House/Garden" sayılabilir. 
Sindair 200 1 /02 sezonunda Michael 
Grandage'ın "Privates on Parade" 
oyunundaki Binbaşı Miles Flack 
rolüyle Lawrence Olivier 
Ödülleri'nde En Iyi Yardımcı Erkek 
Oyunca dalında aday gösterildi. 
Sanatçı "Kavanagh QC", "Midsomer 
Murders", "The Big Batallions", 
"Scarlet and Black", "The Writing 
on the Wall" ve son olarak da 
"Anna Karenina", "Murder Rooms" 
ve "Anybody's Nightmare" ile 
televizyonda da aktif bir varlık 
göstermekte. Rol aldıgı filmler 
arasında ise "The Young Poisoner's 
Handbook", "God on the Rocks", 
"Keep the Aspidistra" ve en son 
tamamladıgı Norman Jewison'un 
"The Statement"ı sayılabilir. 

• Makolm Sinclair studied at Hull 
Un iversity and at Brisrol Old Vic 
Thearre School. 
He has appeared at srages in Bristol, 
B irmingham, Sheffield, Leicesrer, 
York and Nortingham. 
London appearances i nci u de 
Wyndham's "Lirtle Lies", 
Hammersmirh's "London Cuckolds", 
"Facadcs" an 1 "Splendids"; for the 
National Theatre, "The Misaııthrope", 
the firsr producrion of " Racing 
Dem on" and "R ichar 1 l l l ". Mo re 
recently he has playeel Serebriakov in 
" Uncle Vanya", Mazzini in 
" Hearrbreak House", "Cressida" at the 
Albery Thearre and "House/Garden" ,  
Alan Ayckbourn's laresr play at  the 
National Theatre for which he won 
the Cl arence Derwenr Award. 
In  200 1 /02 Sinclair playeel Major 
M i l  es Flack in Michael Grandage's 
producrion of " Privates on Paradc" for 
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which he was nominated Best Acror 
in a Sapporring Role at Lawrence 
Olivier Awards. 
He has also appeared many times on 
TV wirh " Kavanagh QC", "Midsomer 
Murders", "The Big Baral l ions" ,  
"Scarler and Black", "The Writing on 
the Wall" and recently in "Anna 
Karenina", "Morder Rooms" and 
"Anybody's N ightmare". 
His fi lm works include "The Young 
Poisoner's Handbook" ,  "God on the 
Rocks" and " Keep the Aspidistra 
Flying". Most recently he has worked 
on N orman Jewison's "The 
Seatement" .  

Prokofiev: Peter ve Kurt, Op.67 

Prokofiev uzun ayrı lık yıllarından 
sonra 1 936'da tekrar Rusya'ya tam 
olarak yerleşti; o yılın başlarında eşi 
ve ailesi de Moskova'ya gelmişti. 
Yine o yılın başında hükümetin 
resmi gazetesi Pravda Shostakovich'i 
lanetlemiş; partinin merkez komitesi 
diger bestecilere de müziklerinde 
sosyal konuları işlemelerini ve geniş 
halk kitlelerine seslenecek tarzda 
bestelemelerini özellikle ögütlemişti. 
Daha önce de, 1 9 1 4'te 
Andersen'den esinli Op. I S  Çirkin 
Ördekçik şarkısını yazan Prokofiev 
bu dönemde de 1 2  kolay piyano 
parçasını içeren Op.65 Çocuklar için 
Müzik adlı eseri, Op.68 Üç Çocuk 
Şarkısı'nı (Geveze, Tatlı Şarkı, Küçük 
Domuz), anlatıcı ve erkescra için 
Op.67 Petya i Volk (Peter ve Kurt) 
adlı çocuklar için müzikal masalı 
besteledi. Masalı anlatan 
konuşmacıya flüt, obua, klarinet, 
fagot üç korno, trompet, trombon, 
vurma ve yaylı çalgılardan oluşan 
küçük bir orkestra eşlik ediyordu. 
Prokofiev dört gün içinde piyano 
partisini yazdı, bir hafta içinde de 
24 Nisan 1 936 günü orkestra 
partisini tamamladı. Uzun sürgünden 
Rusya'ya döndükten sonra yalnızca 
2 Keman Konçertosu ve T egmen 
Kije film müziginden uyarladıgı süiti 
ile ilgi çeken Prokofiev, iki çocugu ile 
zaman za.man Moskova Çocuk 
Tiyatrosu'na gidiyor, temsilleri 
izliyordu. Yönetici Natali Satz'ın da 
teşvikiyle erkescral bir masal 
planladı; çocukların çalgıları 
ögrenmeleri için de bunlar 
vurgulanacaktı. Birlikte, olabilecek 

karakterleri düündüler ve beste son 
aşamaya gelince de N. Satz bir şair 
dostundan masalı anlatmasını istedi. 
2 Mayıs 1 936 günü de Prokofiev 
yönetimindeki orkestra Moskova 
Konservatuvarı Büyük Salonu'nda 
Peter ve Kurt adını alan masalı ilk 
kez seslendirdi. Eser o kadar ilgi 
gördü ki, üç yıl geçmeden 
Amerika'da Sergei Koussevitzky 
yönetimindeki Beston Senfoni 
Orkestrası eşliginde konuşmacı 
Richard Hale ile plaga alındı; bunu 
Peter Ustinov, Alec Guinness gibi 
sinema yıldızları, Ralph Richardson 
gibi usta Shakespeare yorumcuları, 
1 986'da anlatıcı olarak katılan 
Prokofiev'in 90 yaşındaki dul eşi Lina 
Prokofiev, ünlü mezzosoprano 
Mauvin Forrester; hem anlatan, hem 
de erkeserayı yöneten Andre Previn 
gibi sanatçıların birçok kaydı izledi. 
Türkiye'ye de ilk kez, usta tiyatro 
sanatçısı Genco Erkal, şef Şerif 
Yüzbaşıoglu ( 1 932-8 1 )  
yönetimindeki Istanbul Şehir 
Orkestrası eşliginde 1 963'te Şan 
Sineması'nda masalı Türkçe, Ali ve 
Kurt adıyla anlattı. Aslında masalı 
yalnızca konuşmacı anlatmaz, 
anlatıcının ismi söylemesinden sora 
orkestra da her karakteri ayrı ayrı 
çizerek buna katılır. Sözleri de kendi 
yazan Prokofiev konuda, eski bir 
Rus masalından yararlanmıştır. 
Bir zamanlar Peter (Petya) adlı bir 
çocuk varmış; dedesiyle birlikte 
yüksek taş duvarlada çevrili bahçenin 
içindeki küçük bir evde oturuyormuş. 
Duvarların dışında büyük, yeşil bir 
çayır, ortasında bir göl, bir de 
kocaman bir agaç varmış. Daha 
ötede ise uçsuz bucaksız karanlık bir 
orman uzanıyormuş. Güneşli bir 
günün sabahı Peter bahçe kapısını 
açarak gezmeye çıkmış. Çayırdaki 
kocaman agacın bir dalında Peter'in 
arkadaşı olan bir kuş duruyormuş. O 
sırada açık kalan bahçe kapısından, 
yalpalaya yalpalaya ördek çıkıvermiş; 
o da neşeyle göle yüzmeye gitmek 
istiyormuş. Kuş ördegi görünce onun 
yanı başına konarak, uçamadıgı için 
onunla alay etmeye başlamış; ördek 
de yüzemedigi için kuşla alay etmiş. 
Onlar oynaşırken kedi, çimenlerin 
arasında saklanarak gelip kuşu 
yakalamak istemiş; Peter "Aman!" 
diye bagırınca kuş agaca kaçmış. 
Ördek de gölün içinden kediye 
öfkelenmiş. O sırada Peter'in dedesi 



gelmiş ve onları azarlamış: 'Ta şimdi 
ormandan bir kurt çıkıp gelse, sizi 
yese! ... " Ama Peter yiğitmiş. kurttan 
korkmadığını söylemiş. Dedesi 
Peter'i kolundan tutmuş, bahçeye 
götürüp kapıyı sürgülemiş. O sırada 
gerçekten de ormandan kocaman bir 
bozkurt çıkıp gelmiş; kedi ağaca 
kaçmış, şaşıran ördek de gölden 
fırlayıp kaçmaya koyulmuş. Ancak 
kurt ona yetişerek bir lokmada 
yutmuş. Kedi ağacın bir dalında, kuş 
diğer dalında, tabii kediden biraz 
uzakta ... Kurt da ağacın çevresinde 
dolanıyormuş. Peter olanları 
bahçeden izlemiş, kocaman bir ip 
alarak duvardan ağaca tırmanmış. 
Kuşun kurdun çevresinde uçarak onu 
kızdırmasından yararlanmış, kement 
yaptığı iple kurdu kuyruğundan 
yakalayıp ağaca bağlamış. Derken 
kurdu izleyen avcılar ormandan çıkıp 
ateş ederek gelmişler. Peter ağacın 
tepesinden bağırmış: "Ateş etmeyin, 
biz kurdu yakaladık bile ... Haydi 
yardım edin de onu hayvanat 
bahçesine götürelim". Muhteşem bir 
zafer alayıyla, Peter en başta, 
arkasında avcılar ve kurt, daha arkada 
dede ve kedi, tepelerinde de kuş yola 
çıkmışlar. Kuş keyifle "Biz ne 
kahramanız değil mi? Peter ile ben 
kurdu yakaladık" diye çığlıklar 
atıyormuş. Dikkatlice kulak 
verirseniz, kurdun karnından ördeğin 
de sesi gelmektedir. Çünkü kurt 
acele ile onu çiğnemeden 
yutmuştur! .. 
Bu masalı daha ilginç yapan her bir 
karakteri bir orkestra çalgısının 
canlandırmasıdır: Yaylı çalgılar 
4/4'1ük ölçüde Peter\ flüt yine 
4/4'1ük ölçüde trillerle kuşu, obua 
3/4'1ük ölçüde burundan gelen sesler 
ördeği, klarnet pes seslerde, 4/4'1ük 
ölçüde çalım lı kediyi, fagot yine 
4/4'1ük ölçüde dedeyi yansıtır. Üç 
korno 4/4'1ük ölçüde birlikte çalarak 
kurdu, tüm orkestra 4/4'1ük marş 
temposunda avcıları, timpani ve davul 
vuruşları da tüfek seslerini duyurarak 
çocuklara hem çalgıları öğretir, hem 
de onları eğlendirir. (Süre 27') 

Stra·vinsky: Askerin Öyküsü 

Bir Rus halk masalına dayanan ve 
roman yazarı Charles-Ferdinand 
Ramuz ile birlikte hazırlanan Askerin 
Öyküsü ilk olarak 1 9 1 7  yılında 
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lsviçre'de seslendirildi. O sırada 
sürmekte olan 1. Dünya Savaşı 
müzisyen bulmak ve bulunanlara 
ödeme yapılmasını zorlaştırıyordu. 
Bunun üzerine Stravinsky yedi 
müzisyen için dönemin popüler 
müziklerine, özellikle de caza ağırlık 
veren, öykünün kara mizah yönünü 
ortaya çıkaran dramatik bir beste 
yaptı. Yerumcuların üstün bir 
virtüözlük göstermesini gerekeli 
kılan son derece zor bir yapıt olan 
Askerin Öyküsü iyi ile kötü 
arasındaki ilişkiyi anlatır. 

Birinci Bölüm: 
Bir Asker birkaç günlük izin alarak 
köyüne hareket etmiştir. Giderken 
nehrin kenarında yaşlı bir adamla 
karşılaşır. Kılık değiştirmiş olan 
Şeytan Asker'den çantasındaki 
kemanı ve sevgilisinin fotoğrafını 
ister. Karşılığında da ona sihirli bir 
kitap önerir ve Asker' e evine 
dönmesini söyler. Üç gün sonra 
Asker Şeytan'ın uçan arabasıyla 
evine varır. Ancak kimse onu 
göremez. O an anlar ki, aradan üç 
yıl geçmiş. sevgilisi bir başkasıyla 
evlenmiştir. 
Asker Şeytan'ı gördüğünde onu çok 
değerli eşyası olan kemanı çalmakla 
suçlar. Şeytan Asker'e kitabı ve 
ondan nasıl yararlanacağını hatırlatır. 
Bu sefer Asker'i bir masada 
otururken görürüz. Zengindir ancak 
ruhu ölmektedir. Maddi değerlerin 
boşluğunun farkına varmıştır. Birden 
Şeytan yaşl ı  bir kadın kılığında 
görünür ve ona aralarında kemanın 
da bulunduğu eski bir çanta içindeki 
eşyaları verir. Ama Asker çalmaya 
uğraştıysa da ses çıkaramaz ve bir 
kenara fırlatır kemanı, sonra da 
sihirl i kitabı alıp paramparça eder. 

Ikinci Bölüm: 
Asker sahip olduğu her şeyi geride 
bırakarak yeni bir ülke aramaya 
başlar. Bir hana geldiğinde 
karşı laştığı eski bir arkadaşı ona 
Kralın kızını iyileştirecek olan kişinin 
prensesle evlenmesine izin 
vereceğine dair yayınlanan kraliyet 
fermanında söz eder. Şansını 
denemeye karar veren Asker saraya 
gider ve burada usta bir kemancı 
kılığına girmiş olan Şeytan'ı görür. 
Asker Kralı görmek için sırasını 
bekler ve bir sürahi şarapla iskarnbil 
kağıtlarının olduğu bir masaya 

oturur. Elinde keman ortaya çıkan 
Şeytan kendisine kağıt oyununda 
meydan okuyan Asker ile alay eder. 
Askerin amacı her şeyini Şeytan'a 
kaybedip borçlarını da ona 
yüklemektir. Ara ara kaybetse de 
sonunda Asker Şeytan'ı yener ve 
Asker kemanı çalmaya başlar. 
Bu sırada prenses hasta bir şekilde 
yatakta yatmaktadır. Asker içeri 
girer ve kemanı çalmaya başlar. 
Iyileşen prenses ayağa kalkıp dans 
etmeye başlar ve gidip Asker' e 
sarılır. Kendi kılığında içeri giren 
Şeytan kemanı çalmaya uğraşırsa da 
Asker' in çaldığı keman onu büyüler 
ve yorgunluktan yere düşüneeye 
kadar dans etmek zorunda kalır. 
Ancak Şeytan yenilmemiştir. 
Asker'in sınırı geçip gücünü 
kaybedeceği köyüne dönmesini 
bekler. Prenses Asker'in köyünü ve 
ailesini ziyaret etmek isteyince buna 
razı olur. Yola çıkan Asker köyüne 
yaklaştığında Şeytan ortaya çıkar ve 
kemanı çalmaya başlar. Sınırı geçen 
Asker karşı koymadan Şeytan'ı ii:ler. 
Bu arada uzaktan bir ses ona 
seslenmektedir. Masal Şeytan'ın 
Zafer Marşı'yla sona erer. 
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YI LDIZ SARAYI'NDA BiR KLAVSEN VIRTÜÖZÜ 

A HARPSICHORD VIRTUOSO AT THE P ALA CE THEATRE 

� 
MA_B,MA!i_A 

Kaıkdan icin THE Mill? MARA 'ya ıe;ekkiir ederiz. 
We would /ike lo ıhank THE MA RMAI?A for sjlomoring ıhis Jlerfomıance. 

LEYLA PlNAR, klavsen harpsichord 

Johann Sehastian Bach 
Re Majör Tokkata, BWY9 1 2  Toccara in D Major, B W V9 1 2  

Louis CottfJerin 
T ombeau de Monsieur Blancrochet 

Bahiir Tongur 
Klavsen için Sonat Sonara for Harpsichord (Anno Mozart 1 99 1 )  

(Leyla Pınar'a ithaf edi lmiştir. Dedicared ro Leyla Pınar.) 

François Couperin 
Passacaille 

Ertuğrul Oğuz Fırat 
Özgürlük Direnci, Op.93 The Resisrance of Freedom, Op.93 

Liszt'in teması üzerine. On a rheme by Liszr. 
(Leyla Pınar'a ithaf edilmiştir. Dedicared ro Leyla P ınar.) 

Antonio So/er 
Fa ndango 

Ara 1 nrerval 

Domenico Scarlatti 
Sonat, K.492 Sonara, K.492 
Sonat, K.S 1 6  Sonara, K. 5 1 6  

Frederic Rzewski 
The Housewife's Lament 

jean-Philippe Rameau 
Les Cyclopes (from Nouvel!es Suites de Pieces de Clavecin'den) 

LEYLA PlNAR 

• Müzik egitimine Istanbul 
Konservatuvarı'nda başlayan Leyla 
Pınar, keman, piyano ve korno 
dalında diptorna alarak mezun oldu. 
Özel olarak kompozisyon çalıştıgı 
Cemal Reşit Rey'in tavsiyesi üzerine 
Avrupa'ya giderek çalışmalarına 
ltalya'da Cesare Pollini-Padova, 
Fransa' da Poitiers Üniversitesi 
Müzikoloji Bölümü ve Ecole des 
Hautes Etudes'de (Sorbonne) 
devam etti ve Paris Ecole Normale 
de Musique'ten mezun oldu. 
Fransa'da JMP "Rencontres 
Musicales" ve "François Henri 
Clicquot" ödüllerini kazandı. 
Uzmanl ık çalışmalarını Santiago da 
Compostella'da Raphael Puyana, 
Venedik'te Kenneth Gilbert, 
Comminges'de J. P. Brosse, M. 
Chappuit (org) ve Guildhall Music 
School'da Christopher Kite ile 
sürdüren sanatçı Marmara ve Mimar 
Sinan Üniversiteleri i le Istanbul 
Atatürk Egitim Enstitüsü'nde 
ögretim görevlisi olarak çalıştı. 
IDSO, Istanbul Radyo Oda 
Orkestrası, Istanbul Filarmoni Oda 
Orkestrası ile Bach'tan Poulenc'e 
kadar barok ve çagdaş konçertoların 
Türkiye'de ilk seslendirilişini 
gerçekleştiren Pınar, Ertugrul Oguz 
Fırat'ın kendisine ithaf ettigi Klavsen 
Kançertasu'nun i lk seslendirilişini 
Ankara'da Cumhurbaşkanlıgı Senfoni 
Orkestrası i le gerçekleştirdi ve aynı 
yapıtı 200 1 yıl ında Belçika Kraliyer 
Konservatuvarı Senfoni Orkestrası 
ile kaydetti. 
Barok ve çagdaş müzik alanında 
Collegium Musicae Antiquae, 
Ensemble Mondial, 1 Piamminghi, 
Hollanda Calefax, Belçika Kraliyet 
Konservatuvarı Senfoni Orkestraları 
ile solist olarak verdiklerinin yanı 
sıra. R. Kohnen ve P. Dombrecht ile 
ikili konserler, Avrupa ve 
Amerika'da resicaller verdi. 
Al Bustan, Anvers-1 Fiammmghi in 
Campo, Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali, Brüksei-Printemps 
Baroque katıldıgı festivallerden 
bazılarıdır. lsviçre, Fransa, Belçika ve 
Türkiye radyo ve televizyonlarında 
film müzigi ve solo kayıtları 
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Alper Maral 
Füg Mevlüt Fugue for harpsichord and rape 

Topografıa deli'anima calma e matura 
Klavsen ve manyetik bant için. For harpsichord and rape. 
(Leyla Pınar'a ithaf edi lmiştir. Dedicared ro Leyla Pı nar.) 

György Ligeti 
Continuum 

1 5.6.2004, Yıldız Sarayı Tiyatrosu Yıldız Palaee Thearre, 20:00 

bulunmaktadır. l 994'ten bu yana 
kurucusu oldugu Istanbul Barok ile 
Purcell, Blow, Campra, Pepusch ve 
Handel'e ait beş barok opera 
sahneleyip, Kıbrıs Barok Haftası ve 
Bruxelles-Printemps Baroque 
Festivallerine katıldı. Ayrıca ldentite 
2 1  tiyatro toplulugu ile birlikte 
Maliere'in "Zoraki Evlilik" 
oyunununda J. B. Lully'nin müzigiyle 
eşlik etmek üzere Narnur şehrine 
turne düzenlediler. 
Son konserini dünyanın en önde 
gelen çalgı müzelerinden Brüksel 
Çalgı Müzesi'nde müzeye ait bir kaç 
klavsen üzerinde veren Leyla Pınar, 
çalışmalarını halen Avrupa ve 
Türkiye'de orkestra, topluluk ve 
solo konserlerin yanı sıra televizyon 
ve radyolarda sürdürmektedir. 

• Leyla P ı nar srarred her musie 
eduearion ar che İstanbul 
Conservaroire and graduared wirh a 
degree from eaeh of che diseiplines of 
viol in,  piano and che English horn. 
Parricularly on che recommendarion 
of Cemal Reşit Rey, wirh whom she 
srudied composing, she lefr for Europe 
and conrinued her studies ar rhe 
Cesare Pol l in i-Padova in l raly, the 
Musieology Department of Poiriers 
University in Franee and Eeole des 
Haures Ecudes ar Sorbonne. She 
graduared from Paris Eeole Normale 
de Musique and eonr inued her studies 
under Raphael Puyana ar Sanriago da 
Composrella, Kennerh Gilberr in 
Veniee, J. P. Brosse and M. Chappuir 
(organ) in Comnıinges and 
Chrisropher Ki re ar rhe Guildhall 
Musie School. She has worked as a 
lecrurer ar rhe Marmara and Mimar 
Sinan Universiries as well as the 
İstanbul Ararürk Eduearion lnsrirure. 
She premiered a w ide range of works 
by compasers such as Baeh and 
Poulcne exrending from baroque ro 
conremporary ınusie; premiered wirh 
rhe Presidenrial Srare ürehescra in 
Ankara playing the Harpsiehord 
Concerro rhar was dedicared ro her by 
rhe eonıposer Ertuğrul Oğuz Fırat. In  
2 0 0  1 , she recorded rhe same eoneerro 
wirh rhe Srare Symphony ürehescra of 
rhe Belg iunı Royal Conservaroire. 
She has playeel as a soloisr wirh 
orehesrras such as Collegiunı Musicae 
Anr iquae, Ensenıble Mondial ,  
1 Pianımingh i ,  Halland Calefax, and 
rhe S ra re Symphony ürehescra of the 



Belgium Royal Conservaroire. She 
has given rec i rals in Europe and rhe 
USA. Among some of rhe fesr i vals 
she has appeared ar are Al Busran, 
Anvers-1 Fiammmghi in Campo, 
ln rernarional İstanbul Music 
Fest ival , and Brussels-Prinremps 
Baroque. Her solo and soundrrack 
recordings have been broadcasr on 
relevision and radio in  Swirzerland, 
France, Belg ium and Turkey. Since 
1 994, she pur on srage five baroque 
operas by Blow, Campra, Pepusch 
and Handel wirh İstanbul Baroque 
which she founded. She organised a 
ro ur ro rhe ciry of Narnur wirh rhe 
Thearre Company ldenr i re 2 ı ro 
accompany Moliere's 'The Forced 
Marriage" play ing music by J. P. 
Lully .  
Leyla Pınar who has recenrly played 
harpsichords belonging ro rhe 
Brussels lnsrrumenr Museum, one of 
rhe prom inenr instrumenr museums 
of rhe world, pursues a var i ed career 
that encompasses recirals, chamber 
music, and major orchesrras 
throughout Europe and Turkey 
besides appearances on television and 
radio. 

Bir Klavsen 
Resitalinin Öyküsü 

Leyla Pınar 

Klavsen akla gelince ilk anda barok 
çagı çagrıştırır. l ik  şekli 1 S. yüzyılda 
oluşmuştur. Şana, Javta ile beraber 
eşligi, müzik gruplarını ve operaları 
yönettigi parlak dönemi 1 7. ve 1 8. 
yüzyıldır. Fransız devrimi sırasında 
giyetin sehpaları hazırlamak için 
kullanılmış olsa da günümüze dek 
müzige de hizmet etmiştir. 1 9. yüzyıl 
başları Beethoven'ın ilk sonatları 
daha sonra Delius, De Falla, 
Poulenc, Ligeti ve Usmanbaş ile 
bugünün sanatçısının da çalgısıdır. 
Kökeni kanun çalgısındandır. 
Kanunun ilk modeli "psalterium" 
Araplar yoluyla lberik Yarımadası ve 
kıta Avrupa'sına yayıldıgında pek 
begenilmiştir. Ancak çalmak güç 
oldugundan klavye sistemi ilavesiyle 
ilk klavsen modelleri ortaya 
çıkmıştır. Gelişmiş modeli uzaktan 
piyanoya benzetilse de hiç bir 
akrabalık ilişkisi yoktur. Ayrı 
yollardan i lerleyen iki ayrı çalgıdır. 

9 1  
Klavsenin tellerine mızrap gibi 
dokunan klavye sistemi, bu çalgının 
tınısında biraz dogulu, biraz da 
Akdenizli renk paletinden tınılarıyla 
ilgi çekicidir. 
Klavsen, yolunu, bulundugu çagın 
çagdaşı müzikleri çalarak kat eden 
bir çalgıdır. 1 S. yüzyıldan 2 1 .  yüzyı la 
kadar beş yüz, altı yüz yıl üslupların 
labirentleri arasında dolaşmıştır. Bu 
resital programı, böyle bir çalgıya 
uyan, çagını kucaklayan niteligi de 
düşünülerek hazırlanmıştır. 
Günümüz insanının çok kısa 
süreçlerde çok bilgilenerek zamanını 
degerlendirdigi düşünülürse, bir 
resital programıyla polifoninin tarihi 
süreç içindeki gelişimi, ülke 
karakterleri, duygusal betimlemeler, 
begenip begenilmese de degişen 
kompozisyon tekniklerinin 
performanslarını duyurmak resitalin 
programındaki öncelikli yaklaşımdır. 

Program Üzerine . . .  
Her klavsende her çagın müzigi 
çalınamaz. Konser programı, eldeki 
"Zell" klavseninin nitelikleri 
gözetilerek oluşturulmuştur. 
Klavsen için yazan besteciler bu 
çalgıya dokunma özelligi gösteren 
"toccata" türünde parçalar yazdılar. 
Bunlar arasında en gelişmiş olanı 
şüphesiz J. S. Bach'ınkilerdi. 
Barok çagın ünlü kemancısı 
Blancrochet'nin merdivenden 
düşmesiyle gelen ani ölümü, çagdaşı 
tanıdık müzisyenlere acıklı parçalar 
besteletti. Bunlar dramatik olarak 
degil, bu traj ik olaya dair sızianmaiarı 
anlatır gibi yorumlanmalıdır. Düşüş, 
fenalaşma, telaş, kötü haber, cenaze 
çanları ve arkasından iyi, hünerli 
adamdı söylenti leri! . . Müzikli bir 
"haberler" gibi . . .  Görüntüsüz barok 
medya . . .  
Barok çagda klavye virtüözlügüne 
kazandırdıkları yeniliklerle ünlü iki 
besteci, Rameau ve Scarlatti' den 
yine barok çagın kaçınılmaz 
mitolojik öykü ve tiplernelerinden 
bir örnek: Rameau'nun klavsen için 
yazdıgı kitaplardan bir parça, "Les 
Cyclopes". (Kikloplar ya da 
T epegözler) 
Scarlatti'nin Akdeniz'in pırıltısını 
yansıtan aydınlık tınılı beş yüze yakın 
sonatı içerisinden bu ikisi bestecinin 
Roma-Napoii l i  oluşuna ve 40 yı l 
Ispanya'da (bugünkü Portekiz) 
yaşamışlıgına örneklerdir. Besteci 

lberik halk danslarını 
klasikleştirmiştir. Özellikle K.492 
sonatında "Buleria" dansı ritmi buna 
tipik bir örnektir. 
Couperin'in "Pasacaille"ı eskiden 
sokak yürüyüşlerinde bıkmadan 
tekrarlanan bir kısa şarkıdan 
Avrupa'ya yayılınca agır tempolu bir 
saray müzigine dönüşmüştür. Ezginin 
devamlı tekrarını monotonluktan 
kurtarmak için aralarına başka 
ezgiler katılmasıyla "rondo"ya 
benzer bir tür ortaya çıkmıştır. 
Fandango yavaş tempolu tipik bir 
lspanyoi-Andaluz dansıdır. Bu dans 
1 743'te Buenos Aires'te aforoz 
edilmiştir. Bu Afro-Küba kökenli 
dans türünü Gluck, Mozart, 
Korsakov'un yanı sıra dogal olarak 
Albeniz ve De Falla gibi pek çok 
lspanyol besteci de kullanmıştır. 1 8. 
yüzyıl ın ikinci yarısında Peder Soler 
barok çagın temel müzik unsuru 
sürekli bas örnegini 
"Fandango"sunda gösteriyor. 
Bestecilerimizden Babür Tongur'un, 
Mozart'ın 200. yılında klavsen için 
yazdıgı "Anno Mozart", klavsene 
oldugu kadar orga da çok 
yakışmıştır. Eser Mozart'ın 
cenazesine kimsenin 
katılmamasından dolayı göz yaşı 
yerine yagmurla yetinildigine, 
sanatçının anlaşılmadıgına dair, 
genelde deger yargılarının 
öznelciligine tepki l i ,  önyargılarımızı 
sorgulamaya davet eden bir müzik 
yazısıdır. 
Alper Maral'ın klavsen ve manyetik 
bant için "Casus belli" ve 
"T opografıa deli'anima cal ma e 
matura" adlı iki parçasında da 
klavsenin orkestra ve grupları 
bütünleyici eşlikçi gelenegini 2 1 .  
yüzyıl ortamına yerleştirmiş oluyor. 
Ertugrul Oguz Fırat, Cumhuriyetin 
ilan edildigi 1 923 yılında dogmuş, 
yargıçl ık ve bestecil ik gibi iki güç 
meslegi bir arada yürüterek emekli 
olmuştur. Bu çalışmalarına ekledigi 
ressamlıgı, roman yazarlıgı, şairligi ve 
müzik tarihi kitaplarıyla çok yönlü 
bir kültür insanıdır. Üç parçalık 
Op.93 albümü 200 1 yılında 
yazılmıştır. "Özgürlük Direnci" (Bir 
Cumhuriyet, Bir Uygarlık Doguyor) 
adlı albümün üçüncü parçası "Lizst'in 
küçük cini Enon nasıl da büyümüş" 
başlıgını taşır. Ayrıca "yeraltı 
cinlerinin gericil igi yaşatma savaşımı, 
özgür insan bil incini yok edemez" 



notu da başlıkta yer alır. 
Amerikalı besteci Rzewski, 1 980' de 
klavsen için yazdıgı "The 
Housewife's Lament" parçasıyla, bir 
ev kadınının monoton ev işleri 
sırasında söylenme ve sızlanmalarını 
bir müzikal film sahnesi gibi 
canlandırıyor. Bestecinin, 60'1ı ve 
70'1i yıllardan, hatta Avrupa kökenli 
çocukluk yıllarından kalan anılarını 
yansıttıgı bu eserde; müzikaller, caz, 
rock'n roll, blues ve Amerikan film 
müziklerinin bel irgin izleri 
görülüyor. Rzewski günümüz müzik 
yazı teknigini esprili bir kullanışla 
sunuyor. 
Ligeti'nin klavsen için yazılan 
"Continuum" ( 1 974) adlı eserinde, 
bir ses noktasından en yogun sesler 
yumagına (zenith) varıp tekrar en 
aza dönüş 4 dakika içine 
sıgdırı lmıştır. "Continuum" ton ve 
medların söz konusu olmadıgı, salt 
ses elemanının degerini ortaya 
koyan kozmik bir yapıttır. 
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FARINELLI'NiN SESi iSTANBU L'DA 

F ARINELLI'S V O ICE ECHO ES IN İSTANBUL 

Katkdarr icin TÜI?KİYE SlNAi KALKlNMA BA NKASI A . Ş. 'ye teşekkıir ederiz. 
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for spon.roring this performcmce. 

DEREK LEE RAGIN, kontrtenor counrer-renor 

FLORI LEGIUM 

ASHLEY SOLOMON, sanat yönetmeni arrisric d i rector 

Antonio Vivaldi 
Re Majör Konçerto, RV94 Concerro in D Major, RV94 

Georg Friedrich Handel 
Kantat: M i  palpitar il cor Canrara: M i  palpirar i l  cor 

Antonio Vivaldi 
La Foll ia üzerine çeşitlemeler, Op. l ,  No. l 2  

Variarions on La Follia, Op. l ,  No. 1 2  

Ara lnrerval 

Georg Friedrich Handel 
Kantat: "Lungi da me  pernsier tiranno" 
Canrara: "Lungi da me pernsier r i ranno" 

Antonio Vivaldi 
La Minör Keman Konçertosu, RV 1 08 

Concerro for Violin in A M i nor, RV 1 08 

Georg Philip Telemann 
Flavio'dan arya: "A mor nel mio penar" from Flavio 

Georg Friedrich Handel 
Tamer/ono'dan arya: "Ah dispetto" from Tamerlano 

1 7.6.2004, Aya Irini Müzesi Hagia Eirene Museum, 20:00 

DEREK LEE RAGIN 

• Günümüzün en önemli 
kontrtenorlarından biri olarak kabul 
edilen Derek Lee Ragin, Barok 
müzikte oldu�u kadar ça�daş 
yapıtların seslendirilmesinde de 
aranan bir sanatçıdır. Büyük bir 
çeşitli l ik içeren repertuarında öne 
çıkan özellik sanatçının sesindeki 
sıradışı sıcaklık ve ifade 
yo�unlu�udur. New York'ta do�an 
Ragin önce piyano e�itimi aldı; daha 
sonra Newark Erkek Korosu ile 
başladı�ı şan çalışmalarını piyano ve 
müzik e�itimi gördü�ü Oberlin 
Konservatuvarı'nda sürdürdü. 
Hızla i lerleyen kariyerinin çarpıcı 
başlangıcı Metropolitan Operası'nda 
Gluck'un Orfeo'su ile gerçekleşti ve 
bunu Salzburg Festivali ile Londra 
Wigmore Hall konserleri izledi. 
Bugüne kadar Boston Senfoni, 
Londra Filarmoni, Monteverdi 
Korosu ve Orkestrası, New York 
Filarmoni, Florilegium ve Amerikan 
Bach Solistleri gibi saygın müzik 
topluluklarıyla ve Esa-Pekka 
Salonen, Seiji Ozawa gibi ünlü 
şeflerle dünyanın en önemli müzik 
merkezlerinde birçok konser veren 
Ragin, kendisine ithaf edilen 
bestelerin dünyada i lk  
seslendiri l işini de gerçekleştirdi. 
Salzburg, Schleswig-Holstein ve 
daha birçok prestijli festivale katıldı. 
Channel Classics, Philips Classical 
ve Erato gibi plak fırmaları için kayıt 
yapan sanatçı Robert Shaw 
yönetimindeki Atlanta Senfoni 
Orkestrası ile yaptı�ı Bernstein'ın 
Chichester Psa/ms ve Missa Brevis 
kayıtları ile 1 995 yı l ında Grammy 
aldı. Gramophone ve Purceii
Britten Ödüllerinin de sahibi olan 
Ragin'in sesi 1 8. yüzyılda yaşamış 
olan ünlü kastrato Farineili için 
çekilen fılmde kullanıldı ve özgün 
müzi�i 1 995'te Altın Küre adayı 
oldu, izleyen yıl da Cannes'da Altın 
Kayıt Ödülü aldı. 

• Derek Lee Ragin is regarded as one 
of rhe foremosr counrerrenors of our 
day. In grear demand as a masrer of 
Baroque vocal sryle, he is also an 
inspired i nrerprerer of conremporary 



m us i c. H is performances of such 
di verse reperroire are characterised by 
an unusual warmth and expressi vity, 
and he has received unanimous 
accolades from critics and audiences 
throughout the world. 
In  recent seasons Ragin sang the 1 7  39 
(first performance) version of Handel's 
lsrael i n  "Egypt" in Budapest, debuted 
Der Name der Rose by Enjott Schneider 
(a composition for countertenor and 
organ written especially for h im), and 
with the London-based group 
Florilegium, returneel ro the Budapest 
Early Music Festival and the Handel 
Festival in Halle, Germany. Ragin 
appeared i n  the M unich Opera's 
production of Rinaldo, and toureel 
Austria and Germany with the Vienna 
Konzertverein. 
Ragin's d iscography i ncludes ltal ian 
l u  te songs, Handel cantatas, and a 
disc of spirituals entit led "Ev'ry 
Time 1 Feel the Spir i t" ,  a l l  for 
Channel Classics. He recorded the 
role of Orfeo in Orfeo ed Euridice for 
Phi l ips Classical, the title roles i n  
Handel's Tamerlana and Teseo for 
Erato, and the role of Poro in  the 
world premiere recordi ng of Johan 
Adolf Hasse's Cleofide on the 
Capriccio label. 
Among Mr.  Ragin's other awards are 
fırst place w inner in the Purcell
Britten Prize for Concert Singers i n  
England, and F i rst Prize a t  the 35th 
International Music  Competition i n  
Munich. He also lent h i s  voice ro 
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Farinel l i ,  a film about the famed 1 8rh 
century castrato which won the 
Golden Globe Award for Best Foreign 
F i lm in 1 995 .  The soundrrack won 
the Golden Record award the 
following year in Cannes. 

FLORILEGIUM 

• 1 99 I yılında Ashley Solomon ve 
Neal Peres Da Costa tarafından 
kurulan Florilegium, bugün 
Ingiltere'nin genç ama saygın barok 
topluluklarından biridir. 
Eleştirmenlerin performanslarındaki 
canlılık ve dinamizm ile 
tekniklerindeki olgunluk ve 
virtüöziteyi sürekli öne çıkardıgı 
topluluk, 1 99 1  yılında Londra'daki 
Wigmore Hall'da verdiklerin i lk 
konserin ardından, başta Ingiltere 
olmak üzere dünyanın belli başlı 
müzik merkezlerinde konserler 
verdiler. Channel Classics plak 
firması için 1 4  kayıt gerçekleştiren 
Florilegium'un albümleri arasında 
Telemann'ın Paris Kuartetleri ve 
Cancerti da Camera'sı, Julia Gooding 
ile yorumladıkları Montedair 
Kantatları, J. S. ve C. P. E. Bach'ın 
oda müzikleri bulunmaktadır. Son 
kayıtları olan Telemann'ın 
Tafelmusik'i Gramophone dergisince 
Editörün Seçkisi Ödülü'nü ve 2003'te 
Diapason d'Or Ödülü'nü aldı. 
Festivallerden sürekli davet alan ve 
hemen her kıtada konserler veren 

topluluk, Sydney Operası, Bonn'daki 
Beethovenhalle, Amsterdam 
Concertgebouw, New Y erk'taki 
Frick Collection gibi prestijli 
salonlarda barok dönem yapıtlarını 
seslendirdi. 

• Florilegium has esrablished a 
repurarion for stylish and exciring 
interprerar ions of music from the 
Baroque era ro the early Romantic 
revolution and si nce i ts formarian in 
1 99 1 by As h !ey Salomon, 
Florilegium's performances and 
record ings have received outstanding 
critica! acclaim araund the world. 
Florilegium held the covered post of 
"Ensemble in Residence" at Wigmore 
Hall from March 1 99H to July 2000 
and during that r ime performed 
several series of concerts and became 
actively involved in the Hal l 's 
educarion work. The group has made 
1 4  recordings for the Dutch label 
Channel Classics and many of rhese 
have been awarded prizes inciueling a 
Gramophone Award nominarion, 
Diapason d'Or and Chocs de la 
Musique. Florilegium's discography 
i ncludes Telemann's Paris Quartets and 
Concerti da Camera; music by Leclair, 
Boismortier & Corrette; Cantaras w ith 
the soprano J ulia Goocling by 
Monteclair; Chamber music by J .  S . ,  
C.P.E.  Bach and other members of the 
Bach family ,  and three elises of music 
by Vivaldi & Haycin w ith eellist Pierer 
Wispelwey. Florilegium's recent CD 
of music from Telemann's Tafelmusik 
calleetion was awarded Ediror's Choice 
in Gramophone as well as receiving 
the groups 6rh Diapason d'Or in 
France. This year, they will be 
launching the I st vol u me of the 
Salomon arrangements of Haydn's 
London Symphonies at Wigmore Hall .  

VOKAL MÜZIK BESTEClSI 
GEORG FRIEDRICH HANDEL 

VOCAL MUSIC COMPOSER 
GEORG FRIEDRICH HANDEL 

Aydm Biike 

• 1 685 yılı müzik tarihi açısından 
oldukça önemli bir yıldı. 23 Şubat 
günü, Saksonya bölgesindeki 
Halle'de Georg Friedrich Handel 
dünyaya gelmiş, yaklaşık bir ay sonra 



da, 2 1  Mart günü, Halle'ye çok uzak 
olmayan Thüringen bölgesindeki 
Eisenach'da Johann Sebastian Bach 
do�muştu. Yaşadıkları dönemde her 
iki bestecinin de org çalmadaki 
ustalı�ı di l lere destandı. Bach 
oldukça dar bir çevrede sürdürdü�ü 
müzik yaşamını 1 750'de Leipzig'de 
noktalamış, Handel ise, 1 759'a dek 
süren yaşamı boyunca, Avrupa'nın 
önemli müzik merkezlerinde 
çalışmış ve özell ikle opera bestecisi 
olarak büyük bir ün sa�lamıştı. 
Besteci Ingiltere'de ltalyan 
operasının yerleşmesine ve belirli 
bir gelenek kazanmasına öncülük 
etmişti. 
Handel'in babası bir cerrah, annesi 
Lutherci bir papazın kızıydı. Müzik 
yetene�i oldukça erken yaşlarda fark 
edildi ve do�du�u kentte i lk 
e�itimini aldı. Babasının saray i le 
yakın i l işki içinde olması, soylu 
çevrelerde dinlenen müzi�i de küçük 
yaşlarda keşfetmesine olanak sa�ladı. 
Kent kilisesinin müzik yöneticisi olan 
Friedrich Wilhelm Zachow'dan ders 
aldı. 1 1 yaşına geldi�inde babasını 
kaybeden Handel, bu olumsuzlu�a 
karşın e�itimini sürdürdü. Hem 
müzik, hem de Halle 
Üniversitesi'nde hukuk e�itimi 
gördü. Ancak müzik her zaman i lk 
plandaydı; bir süre sonra Halle'deki 
Reform Kil isesi'nin orgcusu oldu. 
Çok geçmeden, bu küçük kentteki 
yaşamdan ve müzik çevresinden 
sıkılan Handel, 1 703 yılında 
Hamburg'a giderek opera 
orkestrasında kemancı olarak 
göreve başladı. 
Hamburg'da 1 678 yılında açılan 
opera binası, şehrin farklı yapısı 
nedeniyle kısa zamanda büyük 
ilerleme göstermiş, yüzyıllar 
boyunca bir ticaret merkezi olan ve 
de�işik ülkelerin elçilerini barındıran 
Hamburg, gerçek bir Avrupa kenti 
olma yolunda çok erken 
dönemlerde büyük i lerleme 
kaydetmişti. Opera temsilleri kentte 
bulunan yabancı elçilerin de 
deste�iyle sürüyordu. Handel kısa 
bir süre sonra ilk operası Almira'yı 
besteledi. 1 705 yılında sahnelenen 
ve büyük be�eni kazanan eserde 
ltalyanca ve Almanca aryalar birlikte 
yer alıyordu. 
Yaklaşık üç yıl Hamburg'da kalan 
Handel, opera konusundaki bilgisini 
arttırmak amacıyla, bu sanatın ana 
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vatanı olarak kabul edilen ltalya'ya 
gitmeye karar verdi. 1 706'da bu 
ülkeye ulaşan besteci dört yıl 
boyunca Floransa, Roma, Napeli ve 
Venedik'te kaldı; dönemin ünlü 
isimleri Coreil i ve Scarlattiler i le 
tanıştı ve onlarla dostluk kurdu. 
1 707 yılında ltalya'daki ilk operası 
Rodrigo Floransa'da sahnelendi. 1 709 
yılında Venedik'te oynanan Agrippina 
büyük bir başarı kazandı. Di�er 
ltalyan kentlerinin aksine, Roma'da 
o tarihlerde opera temsilleri 
Papa'nın emriyle yasaklanmıştı. Bu 
nedenle kentteki soyluların 
saraylarında düzenlenen 
e�lencelerde vokal yapıtlar 
seslendiriliyor, böylece bir anlamda 
operanın yoklu�u giderilmeye 
çalışılıyordu. Handel bu amaçla 
yüzün üzerinde vokal yapıt 
besteledi. Bunların büyük ço�unlu�u 
ltalyanca din dışı metinler üzerine 
yazılan kantatlardır. Orkestra 
eşli�inde bir solist için bestelenen bu 
kantatlar genel l ikle aryalar ve 
resitatiflerden oluşurdu. "Mi palpitar 
il cor" ve "Lungi da me pensier 
tiranno" sözleriyle başlayan yapıtlar 
bu kantatların en tanınmış 
olanlarındandır. 
Ünü kısa zamanda tüm Avrupa'ya 
yayılan Handel, 1 7 1  O' da Hannaver 
Elektörü 1. George'un babasının 
sarayında müzik yöneticisi olarak 
göreve başladı. 1 7 1 6  yılına dek bu 
görevde kalmasına karşın vaktinin 
büyük ço�unlu�unu kent dışında ve 
genellikle Ingiltere'de geçirdi. 1 7 1  O 
yılı sonlarında geldi�i Londra' da, 
1 7 1  1 yılında sahnelenen i lk operası 

Rinaldo ile büyük başarı kazandı. 
1 7 1 2  yılından sonra Londra'ya 
yerleşen Handel, besteledi�i sahne 
yapıtlarıyla, özellikle ltalyan 
operasının bu kentte yerleşmesine 
büyük bir katkı sa�lamıştır. 1 7 1 4'te 
Hannaver Elektörü, 1. George adıyla 
Ingiliz tahtına çıkınca Handel'in 
konumu daha da güçlendi. 1 7 1 9'da 
1. George'un yaşama geçirdi�i "Royal 
Academie of Music" bir şirket 
statüsündeydi. Kurumun en önemli 
amacı, Avrupa'dan ünlü opera 
şarkıcıları getirerek ltalyan 
operasının Ingiltere'de yerleşmesini 
ve sevilmesini sa�lamaktı. Idari 
yönetici olarak Johan n Jakob 
Heidegger, sanat yönetmeni olarak 
da Handel görevliydi. Yapıtlar 
Haymarket'taki King's Theatre'da 

sahneleniyordu. Bu dönemde 
bestelenen operalardan biri de 
Tamerlano'dur. Bayezid ve Timur 
arasındaki savaş ve sonrasındaki 
dönemi anlatan metinler o yıllarda 
pek çok besteciye ilham kayna�ı 
olmuştu. lik kez 1 724 yılında 
sahnelenen yapıt seyirci üzerinde 
fazla bir etki yapmamıştı. 
Opera temsillerinin büyük bir maddi 
kayna�a gereksinim duyması, ayrıca 
1 728 yılında yönetici l i�ini John 
Rich'in yaptı�ı Lincoln's Inn Fields 
Theatre'da, Johann Christoph 
Pepusch ve John Gay'in The Beggar's 
Opera adlı eseri sahnelerneleri ve bu 
eserin gördü�ü büyük ilgi, Royal 
Academy'in iflas etmesine, 
dolayısıyla temsilierin son bulmasına 
neden oldu. The Beggar's Opera, 
ltalyan operasına bir tepki olarak 
ortaya çıkmıştı. Bu yapıtta, halkın 
anlamadı�ı bir dilde, mitolojiye dayalı 
metinlerin yerine, günlük hayattan 
alınmış basit bir konu Ingilizce 
olarak oynanıyordu. Resitatiflerin 
yerini diyaloglar almıştı. Tanınmış 
opera ezgi leri bazı küçük 
de�işikliklerle aynen kullanılıyor, 
ancak sözler tümüyle konunun 
gerektirdi�i şekle sokuluyordu. 
Kullanılan ezgi lerin içinde Purcell ve 
Handel'e ait olanlar da vardı. 
Bir süre sonra, Heidegger ve Handel 
yeni bir "Akademi" oluşturmak için 
tekrar kolları sıvadılar. ltalyan'dan 
ünlü solistlerle anlaşmalar yapıldı. 
Kral ll. George ve Prenses Anne bu 
yeni kuruluşu destekliyordu. Ancak 
Galler Prensi Frederick, babasıyla 
olan çekişmeleri opera alanında da 
sürdürmeye kararlıydı. Bu nedenle 
besteciye karşı olan müzisyenleri bir 
araya toplayarak "Opera of 
Nobility" adıyla yeni bir topluluk 
oluşturdu. Handel'in toplulu�u 
temsillerini King's Theatre'da 
gerçekleştirirken, yeni opera grubu 
Lincoln's Inn Fields Theatre'ı 
kullanıyordu. Her iki tiyatroda da 
ltalyan operaları sahneleniyordu. Bu 
iki toplulu�un rekabeti 1 734 yılına 
dek sürdü. Bu tarihte Heidegger, 
Handel ile olan anlaşmasını 
feshederek "Opera of Nobil ity" 
toplulu�unu King's Theatre'a davet 
etti. Bir süre için Handel ve 
toplulu�u Lincoln's Inn Fields 
Theatre'a geçti. Bu arada John Rich, 
The Beggar's Opera i le kazandı�ı 
parayı, Covent Garden'da yeni bir 



tiyatro almak için harcamıştı. Burada 
farklı gruplar temsiller veriyordu. 
Binanın bir bale grubu ve başlarında 
Fransa'dan gelen bir bale ö�retmeni 
vardı. Handel bu topluluk için bazı 
eski yapıtlarının bale 
düzenlemelerini gerçekleştirdi. Bir 
süre sonra bu salon için yeni bir 
opera besteledi. l ik kez 8 Ocak 
1 735 günü sahnelenen Ariodante, 
balenin yanı sıra koronun da yer 
aldı�ı büyük kadrolu bir ltalyan 
operasıydı. Bu yapıtın kazandı�ı 
başarı, Handel'in 1 74 1  yılına dek 
yeni sahne eserleri bestelemesine 
neden oldu. Sanatçının bu alandaki 
son yapıtı Deidamia'dır. Bu tarihten 
sonra opera bestelerneyi bırakan 
sanatçı, Ingil izce metinler üzerine 
yazdı�ı oratoryolarla da büyük 
başarı kazandı ve Ingiltere'de bu 
türün öncüsü konumuna geldi. 

• The year 1 685  marks an imporranr 
era in the hisrory of m us i c .  On 
February 2 3 ,  in Hall e of Saxony 
region, Georg Friedrich Handel was 
born inro this world fol lowed by birth 
of Johann Sebasrian Bach on March 
2 1 ,  not even a monrh later, in 
E isenach of Thüringen close ro Halle. 
Borh composers were legendary 
organists d uring rheir l iferime. lt was 
1 7 50 when Bach's l i fe, which was 
confined ro a nartower surrounding, 
ended in  Leipzig. Whereas Handel 
worked in the prominenr music 
cemres of Europe and gained great 
fame as an opera composer unti l  his 
death which came in 1 7 59; he had 
contributed greatly for the ! ralian 
opera ro setele and become a tradition 
in  England. 
Handel's farher was a surgeon and his 
morher a priesr's daughter. His  
musical talents were d iscovered at a 
very early age and he srarred his first 
education the rown of his birth. 
Handel's farher's close relationships 
w i th the palace offered him the early 
opporruniry ro fami l iarise h imself 
wi rh rhe music l isrened among the 
noble. He received his firsr lessons 
from Friedrich Wilhelm Zachow, the 
music d i recror of the town's church, 
and conr inued his educarion despire 
the early death of his farher when he 
was j usr l l . Handel srudied music, 
and also law i n  Halle University. 
However, music was always his 
priority and he became the organise of 
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the Reformise Church in  Hal le. 
Dissarisfied wirh the l iving style and 
music c ircles of this smail rown, he 
lefr for Hamburg in  1 703 and srarred 
ro work as a viol inisr in  rhe opera 
orchesrra. 
The Hamburg Opera opened in 1 678 
quickly developed rhanks ro rhe 
special qual i r ies of the rown and 
heleped Hamburg, which has been a 
commercial cenrre for ages and a 
residence for embassies, made a big 
progress rowards being a real 
European ciry. Opera productions 
were sraged w ith rhe supporr of 
foreign ambassadors in rown. Handel 
soon composed his firsr opera Almira, 

comprising arias in l talian and 
German, sraged in  1 705 and proved 
ro be a big success. 
Having srayed in  Hamburg for al most 
three years, Handel decided ro leave 
for ı raly,  the morherland of opera, ro 
refine his knowledge in this field . 
From 1 706 onwards, the composer 
srayed in Florence, Rome, Naples and 
Yenice for four years; mer famous 
figures of the r ime, Corei l i  and 
Scarlattis and made good friends w ith 
them . His  firsr opera in ıraly, l?odrigo, 

cam e in 1 707 followed by Agrippina 

staged in Florence in 1 709 and 
received grear crirical acclaim. 
Contrary ro other cit ies in  ı raly,  opera 
producrions were banned in Rome by 
rhe Pope. Therefore vocal works were 
performed ar balls and parries hele! ar 
the palaces of the nobles in rown, in 
some ways rrying ro compensare for 
the lack of opera works. For this 
purpose, Handel composed over one 
h undred vocal works most of which 
were cantaras wrinen on non-religious 
rexts in ı ralian and formed of arias 
and recirarives writren for a soloisr 
accompanied by an orchestra. Those 
starting wirh "Mi  palpirar il cor" and 
"Lungi da me pensier r i ranno" are the 
most well-known of rhese canraras. 
Famed throughout Europe in a very 
short rime, Handel enjoyed rhe 
privilege of working as the music 
d irector in  the palace of Hannover 
elecror George J 's farher, a post he 
kept unriı 1 7  1 6  but which d id not 
prevenr him from generally residing 
out of rown, mostly in England where 
he wenr rowards che end of 1 7 1  O. His 
Ri nal do was sraged in  17 1 1 and 
became a big success. Serr l ing in 
London afrer 1 7 1 2 , Handel made a 

grear contribution ro opening a space 
of ı ralian opera in this c iry wirh the 
srage works he composed . The 
composer even gained a grearer power 
when H annover elecror George ı 
acceded ro rhe British rhrone in 1 7 1 4. 
"Royal Academy of Music", which 
George ı supporred ro funcrion 
operared ! i ke a company and ai med at 
raising an incerest in and l ik ing of 
ı ralian opera in England by way of 
invit ing famous opera si ngers of 
Europe. The company was managed 
by Johan n Jakob Heidegger and 
Handel as the administrative manager 
and music d irecror, respecrively. The 
works were staged in King's Thearre 
in Haymarket. Tamerlana is j usr one of 
the works composed during this 
period. The rex ts narrating the war 
between Bajazet and Tameriane and 
rhe post-war times inspi red many 
composers of the era, However, staged 
first in 1 724,  the work did not leave a 
lasting impression on the audience. 
The high cosrs of opera works and the 
sraging, in 1 728, of the The Be!(J!.ar's 

Opera produced by Johan n Chrisroph 
Pepusch and John Gay ar the 
Lincoln's Thearre d i recteel by John 
R ich which raised great public 
incerest prepared the grounds for 
Royal Academy's bankruptey rhereby 
eneling the opera producrions it 
presenred. The Bexgtır's Opera was a 
reacrion against ltalian opera and 
depeneleel on English rexts from 
simple dai l y  l ife insread of 
mythological rexrs which people 
could hardly understand. Recitatives 
had replaced the dialogues and well
known opera runes were exactly used 
with minor modifıcarions, however 
the 1 ibretto was torally reshapeel 
according ro the requirements of the 
rheme. Even tunes from Purcell and 
Handel were used. 
After some rime, Heidegger and 
Handel summoned ro esrablish e new 
.. Acadenıy",  making agreemenrs wir h 
famous soloists from ı raly. The new 
fornıation was also supporred by King 
George l l  and Princess Anne. 
However Frederick, Prince of Wales, 
was derermi ned ro pursue the 
competition berween him and his 
father in the fıeld of opera, roo and 
gathered the musicians opposed ro 
Handel under a new company called 
"Opera of Nobi l iry" .  While Hiindel's 
new company performed ar the King's 



Thearre, the new opera group used 
Lincoln's Inn Fields Thearre, and 
I ral ian operas w ere sraged i n bor h 
venues. This compet ition lasted until  
1 7 34, eneling wirh Heidegger's 
cancellarion of his conrract wir h 
Handel and invi r ing "Opera of 

obi l i ry" ro King's Thearre. Handel 
performed ar rhe Lincoln's Inn Fields 
for same r ime. In  che meanwhi le, 
loaded with the revenues of 
The Beggar's Opera, John R ich speııt 
his money ro buy a new rheatre in 
Covenr Garden where d ifferenr groups 
stagecl clifferent works. There was a 
residene baller company guided by a 
baller teaeber from France. For this 
company Handel rearranged same of 
his previous works for baller and 
compaseel a new opera for this hall 
afrer same whi le. Premiered on 
January 8, 1 7 3 5 ,  1\ riodante was a 
grand I ralian opera supporred wirh 
baller and a choir .  The rriumph of the 
work paved rhe way for Handel ro 
compose new srage works unr i l  1 74 l .  
Deidamia is his last work in this fıeld. 
Quirr ing operas afrer this r ime, 
Handel conrinued his achievemeııts 
with orarorios on English rexrs and 
pioneered rhis genre in England. 
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KLARNETLE BACH'TAN BART6K'A 

FROM BACH TO BARTÖK WITH CLARINET 

fTr.) �ILLI 
\.:...:)"" Pl)fAitG() 

Katkıları iri n MiLLi PiYANGO iDARESI GENEL M ÜDÜRLÜGÜ 'ne teıekkiir ederiz. 
We would /ike to thank TURKISH NATIONAL LOTTERY for sponsoring this performtmce. 

AMETIST KLARNET BEŞLISI AMETIST CLAR I N ET QUINTET 

HAN DE SARICI, Si bemol-M i  bemol Klarnet Clariner in  Eb/Bb 

GÜRHAN ETEKE, Si bemol Klarnet Clariner in Eb 

ÖZLEM KOLAT, Si bemol Klarnet Clariner in  Eb 

SELDA ARGEŞO, Alto Klarnet - Basset horn Al ro Clariner - Basser-Horn 

ÖYKÜ KARADAG, Bas Klarnet Bass Clariner 

Konu k  sanatçı Guesr arrisr: OTILIA RADULESCU soprano t 

johann Sebastian Bach 
Prelüd ve Füg, BWV539 Prel ude & Fugue (Fiddle), BWV539 

Georg Friedrich Handel 
Rina/do'dan Lascia Ch'io Pianga from R i naldo t 

Bela Bartok 
Romen Halk Dansları Romanian Folk Dances 

lsaac Albeniz 
Op.232 Cantos d'Espana'dan Prelüd 

Prelude from Canros d 'Espana, Op. 232  

U/vi Cemal Erkin 
Köçekçe Suiti Köçekçe Suire 

Luigi Bassi/Alamiro Giampieri 
Venedi k  Karnavalı üzerine Çeşitlerneler 

Variarions on The Carnival of V en ice 

AMETIST KLARNET BEŞLISI 

• Istanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı klarnet sınıfı 
ö�rencileri tarafından I 996 yılında 
kurulan Ametist Klarnet Beşlisi, 
klarnet için yazılmış oda müzi�i 
repertuarını tanıtmayı amaçlayarak 
çalışmalarına başladı ve 1 999' da 
bugünkü şeklini ve adını aldı. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 
düzenledi�i sınavı kazanarak 28. 
Uluslararası Istanbul Müzik Festival i  
kapsamında bir konser veren beşli, 
aynı yıl Anaçev'in düzenledi�i Genç 
Yerumcular Oda Müzi�i 
Yarışması'nda da üçüncülük ödülünü 
kazandı. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı ve Kordon 
Rotary kulübünün birlikte 
düzenledi�i 4. Genç Yetenekler Oda 
Müzi�i Konseri'ne davet edilen· 
Ametist, lzmir'de bir konser 
verdikten sonra Nisan 200 l 'de Iş 
Sanat Konser salonunun genç 
yıldızlar serisine davet edilen ve bu 
seride konser veren ilk oda müzi�i 
grubu oldu. Birbiri ardına aldıkları 
davetlerle Ekim 200 l 'de 7. Eskişehir 
Uluslararası Müzik Festivali, Haziran 
2002'de 30. Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali, 1 5  Eylül'de 
UNESCO Kültür Bakanları l l l .  
Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, lşı l 
Kasapo�lu yönetimindeki Semaver 
Kumpanya ile birlikte 1 2  ve 1 4  
Ekim'de Ekonomik lşbirli�i Örgütü 
7. Devlet Başkanları Zirvesi'nde, 
Sevda Cenap And Vakfı ve Dışişleri 
Bakanlı�ı'nın daveti ile Mart 2003'te 
Ankara'da, Eylül 2003'te Pakistan'da 
konserler veren Ametist Klarnet 
Beşlisi, Fransa, Litvanya, Slovenya, 
Rusya ve Japonya'yı kapsayan 
yurtdışı turnelerini de yakında 
gerçekleştirecek. Ametist bütün 
dönemleri kapsayan geniş bir 
repertuara sahip. Bugüne kadar 
başta AKM ve Iş Sanat olmak üzere 
çeşitli konser salonlarında konserler 
veren, birçok televizyon ve radyo 
programına konuk olarak davet 
edilen grup üyeleri, halen çeşitli 
lisans ve lisansüstü programlarında 
e�itimlerini sürdürmekte ve 
ö�retmenleri Gürhan Eteke ile 
çalışmalarına devam etmektedir. 
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Ara l nterval 

Özkan Manav 
Beş Klarnet için Dört Parça, Op. I S  

Four pieces for Clari net Qui ntet, üp. I S* 

Sergey Rachmaninov 
Vocalise, Op.34, No. 1 4  t 

Fernandojaum Obradors 
El Vi to (Madrid " 1 800 . . .  ") t 

Gabriel Fattre 
Pavane, Op.SO ** 

Nikolay Rimsky-Korsakov 
Arının Uçuşu Fl ight of the Bumble-Bee 

Pyotr lllyich Tchaikovsky 
Fındıkkıran The Nut  Craeker 

johann Strauss 
Perpetuum Mobile, Op.257 

* Özkan Manav ve ** Yigit Aydın dı�ındaki 
tüm yapıtların düzenlemesi Gürhan Eteke'ye aittir. 

Arrangenıent by Gürhan Eteke except * by Özkan Manav and * *  by Yiğit Aydın.  

1 7.6.2004 & 1 8.6.2004, Kariye Müzesi Chora Museum, 20:00 

Her iki konserde de aynı program seslendirilecektir. 
Programme same for both concerts. 

• Ametist Clarinet Quintet, 
establ ished by the clarinet students 
of the İstanbul Un iversity State 
Conservatoire in I 996, began i ts 
studies w ith the objective of 
presenting chamber music repertoire 
for the clarinet. The group got i ts 
current form and name in 1 999. 
Upon w inn ing the cantest organised 
by the İstanbul Foundation of 
Culture and Ares, the quintet gave a 
concert at the 28th I nternational 
İstanbul M usic Fest ival. The same 
year sa w the participation of the 
group members at the Young 
l nterpreters Chamber Music Cantest 
organised by A naçev and their 
winning the th ird place. The 
Quintet, performed in İzmir  having 
been invited to the 4th Young 
Talents Chamber Music Concert 
organİsed by Dokuz Eylül Un iversity 
S ta te Conservatoi re and Kordon 
Rotary Cl u b. In  200 1 ,  the members 
of the quintet gave a concert at the İş 
Sanat Concert Hall  becoming the 
first chamber ensemble having 
performed as part of the Young 
Soloists Series. Having received 
numerous i nv i tations, they appeared 
at che 7th Eskişehir I nternational 
M usic Festival in J une 2002, the 
30th I nternational İstanbul Music 
Fest ival , che U NESCO Min ist i ries of 
Culcure 3rd Raund Table Meeting 
on I 5 September, the Economic 
Collaboration Organisation and the 
7th Presidential Summit  togecher 
w ith Semaver Company d irected by 
lşıl Kasapoğlu i n  September again . 
The group has also been i nvited to 
perform in A nkara in March 2003 
and i n  Pakistan i n  September 2003 
by the Sevda Cenap And Foundation 
and Min isrry of Foreign Affairs . 
Fucure engagemencs of the Ametist 
Clarinet Quintet include a tour in 
France ( Paris and Strasbourg), 
Lithuania, Slovenia (Ljubli jana and 
Maribor), Russia (St. Petersburg) and 
Japan. The qu intet has an excensive 
repertoire comprising all  musical 
eras. Members of the quintet, who 
have performed at several concert 
halis i ncluding the Atatürk Cultural  
Centre and appeared on celevision 
and radio broadcasts, pursue their 
mascers' degrees and continue their 
studies under the instruccion of 
Gürhan Eceke. 



100 

OTILIA RADULESCU Bach: Prelüd ve Füg Al ben iz: Cantes d'Espana' dan Prelüd 

• Romanya'da do�an Otilia Bach, org için yazdı�ı BWV 539 Re lspanyol besteci Albeniz'in Op.232 
Radulescu, şan e�itimine Cornelia minör Prelüd' ün ikinci bölümü olan Cantes d'Espana adlı suitinin 
Voica ile başladı. 1 995 yıl ında girdi�i Füg' ünün temasını No.l Sol minör prelüdü piyano için bestelenmesine 
Istanbul Üniversitesi Devlet Solo Keman Sonatı'ndan almıştır. karşın gitarisderin en sevilen parçası 
Konservatuvarı'nda Ayşe Sezerman Ayrıca bestecinin lavta için olmuştur. Ispanya'nın kuzeyindeki 
ve Gül Sa bar ile çalıştı. 1 998' den bu uyarlamasını da yaptı�ı bu yapıt, Asturias bölgesinin bir efsanesini 
yana Istanbul Devlet Opera ve Gürhan Eteke tarafından klarnet yansıtan bu prelüd, tekdüze 
Balesi'nde çalışmalarını sürdüren beşiisi için düzenlenmiştir. ezgisin in giderek canlanan 
sanatçı, 2000 yılında Uluslararası gerilimiyle, orta bölmedeki 
3 .  Leyla Gencer Şan Yarışması'nda melankolik ve a�ıtsal şarkının 
Ikincil ik Ödülünü kazandı .  Türkiye, Handel: Lascia Ch'io Pianga yarattı�ı kontrastla müzikseverlerin 
Pakistan, Slovenya ve Almanya' da ilgisini çekmiştir. 
çeşitli solo konserler verdi. Şimdiye Loscia Ch'io Pianga Handel'in altıncı 
kadar birçok operada rol aldı. operası olan Rinaldo'nun en ünlü 
Oynadı�ı başlıca roller arasında soprano aryasıdır. Giacomo Erkin: Köçekçe Süiti 
Verdi'nin Maskeli Ba/o'sunda Rossi'nin librettosunda haçlı 
"Oscar", La Traviata'sında "Violetta seferleri sırasında geçen olaylarda Eski Istanbul' da erkeklerden oluşan 
Valery", Mozart'ın Don Giovanni'sinde genç şövalye Rinaldo, kutsal ülkeye e�lencelerde yer alan, kadın kılı�ına 
"Zerlina", Boredin'in Prens /gor'unda giden haçlı ordusunun kumandanı girerek çalgı veya şarkı eşli�inde 
"Poloveç kızı", Mozart'ın La finta Godfrey Bouillon'un kızı Almirena dans eden köçeklerin müziklerini 
giardiniera'sında "Sandrina", Bizet'nin ya aşık olur. Ancak büyücü Armida derleyerek "Dans Rapsodisi" 
Carmen'inde "Micaela", Denizetti'nin hem Rinaldo'yu büyüler hem de başlı�ıyla "Köçekçe orkestral 
Aşk lksiri'nde "Adina" bulunmaktadır. Almirena'yı kendi sihirli bahçesine suitini oluşturan Ulvi Cemal Erkin, 
2003 yılında Cemal Reşit Rey kaçırır. Almirena, operanın ikinci 1 942'de açılan ulusal beste 
Senfoni Orkestrası ve Istanbul perdesinde acısını bu arya ile dile yarışmasında bu yapıtıyla birincil ik 
Devlet Senfoni Orkestrası eşli�inde getirir. ödülünü almıştır. 
Mozart'ın Requiem'ini yorumladı. 
2003' ten bu yana Ametist Klarnet 
Beşiisi'nin yurtiçi ve yurtdışında Bart6k: Romen Halk Dansları Bassi!Giampieri: Venedik Karnavalı 
verdi�i bir çok konsere solist olarak üzerine Çeşitlerneler 
katı lmaktadır. Bartok birbirine ba�lı olarak çalınan 

altı Romen halk dansından oluşan bu Temasını anonim bir !talyan halk 
• Born in Piresri of Romania, Ori l l i a  yapıtı 1 9 1 5  yılında piyano için ezgisinden alan Venedik Karnavalı, 
Maria Aydın began ro srudy opera yazmış, 1 9 1 7' de orkestrasyonunu tüm enstrüman repertuarlarında 
w ith Professor Cornelia Voica i n  yapmıştır. "jacul a bata" (Sopa dansı) virtüozite göstermek amaçlı bir yapıt 
1 986. 1 n 1 995 sh e e ncered rhe 2/4'1ük ölçüde, elde tahta sopalarla olarak yer alır. Luigi Bassi ve Alamiro 
İstanbul U niversity Srare a�ır tempoda dans edilir ve Giampieri tarafından yapılmış iki farklı 
Conservaroire where she srudied w ith Mezöszabad kaynaklıdır. "Braul" çalışmadan seçilen varyasyonlar 
Ayşe Sezerman and Gül Sabar. In  (Kemer dansı) Karpatlar'da yaşayan Gürhan Eteke tarafından Ametist için 
l 998 she s tarred ro work ar rhe ve Romenierin atası sayılan düzenlenmiş, gruptaki farklı armonik 
İstanbul Srare Opera as chorisr. I n  Valak'ların kuşaklada yaptıkları ince klarneriere göre de�iştirilmiştir. 
2000, she won rhe Second Prize in rhe figürlü, tempolu, 2/4'1ük ölçüde ve 
Leyla Gencer Incernarional Voice Egres kaynaklı bir danstır. "Pe loc" 
Comperirion in İstanbul. Fallawing (Yere vuruş dansı) 2/4'1ük ölçüde, Mana·v: Beş Klarnet için Dört Parça 
this success, her career wenc on as a yerinden kımıldamadan, ayaklarla 
solaise ar che İstanbul Srare Opera yere vurularak yapılan oldukça güç 3. Avrupa Müzik Festivali'den davet 
w here sh e rook part i n man y operas bir Egres dansıdır. "Buciumeana" geldi�i sırada "Birbirimizi Tanıyalım, 
such as "Oscar" in Verdi's Un bed/o in (Tulum dansı) Bisztra bölgesinden Anlayalım" temalı bu festival 
Maschera, "Zer l ina"in Mozart's Don 3/4'1ük, a�ır tempoda ve duygulu bir çerçevesinde Almanya'da yapılacak 
Giovanni, "Violerra Valery" in  Verdi 's  tulum (Gayda) havasını yansıtır. konserlerde yorumlamak, ayrıca 
La Traviata, "Sandrina"in Mozart's La "Poarga Romanesca" (Romen Ametist Klarnet Beşiisi'nin yapıt 
Finta giardiniera, "Micaela" in Bizer's polkası) Belenyes kaynaklı, 6/S'Iik da�arcı�ını genişletmek için 
Camıen, and "Adina" in Donizerri's ünlü bir Romen polkasıdır. geçti�imiz yıl istek üzerine Özkan 
L'elisir d'amore. I n  2003, she sung che "Maruntel" (Hızlı dans) 2/4'1ük, Manav tarafından bestelenen bu 
soprano part of Mozarr's Requiem wir  h hızlı tempoda ve coşkulu bir yapıt, 2. ve 3. parçalarda yerel 
İstanbul Srare Symphony Orchesrra. final olup Nyagra bölgesinden bir temaları kullanmadaki özgünlü�ü ve 
Since 2003 she has been giv ing many dans tır. ritmik zenginli�i ile dikkat 
concerts as a solaise wi rh Amerisr çekmektedir. 4. Parça ise, beş partil i 
Clariner Quinrer. atonal bir fügdür ve geride 



bıraktıgımız yüzyılın en önemli 
besteci lerinden olan, senfonilerinin 
bölümlerinde büyük füg bölmeleri 
inşa eden Karl Amadeus 
Haremann'ın anısına sunulmuştur. 
Fügün teması ve karşı tema, beşliler 
çemberini izleyerek sırayla on iki ses 
üzerinden şakacı bir tarzda işitilir. 

Rachma.ninov: Vocalise 

Rachmaninov, sesli harfleri 
kullanmak anlamına gelen "Vocalise" 
adlı bestenin de yer aldıgı ufak 
parçalardan oluşan dizisini 1 9 1  O' da 
"Op.34, 1 4  Şarkı" olarak Puşkin, 
Korinfsky ve Maykov gibi romantik 
Rus şairlerinin şiirleri üzerine 
bestelemiştir. Sonradan ( 1 9 1 5) 
orkestra düzenlemesini de 
beseecinin yaptıgı, ancak orjinali 
soprano ve piyano için olan 
"Vocalise" adlı sözsüz şarkı, beş 
klarnet ve soprano için Gürhan 
Eteke tarafından düzenlenmiştir. 

Obradors: El Vito 

Madrid yöresine ait bu tanınmış 
lspanyol halk şarkısının Fernando 
Jaum Obradors tarafından piyano 
için yapılmış düzenlemesini, klarnet 
beşiisi ve sopranoya Gürhan Eteke 
uyarlamıştır. 6/8' l ik ölçüde çok 
çabuk çalınması gereken tekrarlı 
notalar ve tekrarların içindeki 
aksanlar, özel bir teknik kullanılarak 
seslendirilmektedir. 

Faure: Pavane 

Pavane, 1 887' de orkestra ve koro 
için bestelenmiştir. Günümüzde 
korosuz da çalınan yapıtın, Faure 
tarafından yazılmış askeri bando 
düzenlemesi de vardır. Yapıt beş 
klarnet için besteci Yigit Aydın 
tarafından Ocak 2004'te, Ametist'in 
Slovenya turnesi için düzenlenmiştir. 

Rimsky-Korsakov: Arının Uçuşu 

Çar Sultan'ın Öyküsü olarak da 
adlandırılan dört perdel ik operasını 
Puşkin'in bir öyküsünden Vladimir 
Andreyeviç Belski' nin hazırladıgı 
libretto üzerine, Vladimir Stasov'un 

/ O J  
önerisiyle 1 899'da Puşkin'in 1 00. yıl 
törenleri için besteleyen Rimsky
Korsakov, yapıt ilk kez 
sahnelendiginde masalcı olarak her 
perdenin başında olayları anlatmıştır. 
Prens Gvidon'un anya dönüştügü ve 
babasını bulmak için Çar Sultan'ın 
başkenti Tmutarakan'a uçuşunun 
canlandırıldıgı 3 .  perdenin orkestra 
müzigi olan bu kısa parça 2/4'1ük 
ölçüde, hızlı tempodaki onaltı l ık 
notalarla virtüöz şekilde yorumuyla 
çok ün kazanmıştır. 

Tchaikovsky: Fındıkkıran 

T chaikovsky'nin ünlü bale 
müziginden düzenledigi ve Op. 7 1  a 
olarak numaraladıgı süitin yanı s ıra, 
günümüzde balenin perde müzikleri 
ayrı ayrı da çalınmaktadır. Üçüncü 
ve son tablo olan 2. perdede, Clara 
ve Fındıkkıran çıktıkları gezide, 
Tatlılar Ülkesi'nde, Tatlı Dagı'ndaki 
şatoya ulaşırlar. Burada yakışıklı bir 
prense dönüşen Fındıkkıran, Şeker 
Perilerini toplar ve Clara'nın 
masaldaki kahramanlıgı bir eglence 
ile ödüllendirilir. Bu eglencede 
( divertissement) bir dizi 
karakteristik dans sergilenir. Bu 
danslardan müzikal alıntılar Gürhan 
Eteke tarafından Ametist için 
düzenlenmiştir. 

]. S trauss: 
Perpetuum Mobile, Op.257 

2/4'1ük ölçüde belirlenen temanın 
canlı varyasyonlada gelişmesiyle 
neşeli bir hava oluşturan, Strauss'un 
"Müzikal Şaka" olarak adlandırdıgı 
ve sürekli devinim anlamına gelen 
"Perpetuum Mobile", sonu olmayan 
bir döngü izlenimi vermektedir. 
Orjinali orkestra için olan bu 
eglenceli yapıt, konserlerde 
finalindeki ritmik tekrar 
söndürülerek (fade out) bitirilir. 
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AYA IRINI'DE BIR DiVA 

A DIV A IN HAGIA EIRENE 

tl) N O V A R T 1 S 
Katkt!art ifin NOVARTIS SAGLIK, GIDA VE TARIM ÜRÜNLEI?i 

SAN. VE TiC. A.Ş. 'ye ıe1ekkiir ederiz. 
W e would /ike to ıhank NOVARTIS SAGLIK. GIDA VE TARIM Ül?üNLEI?i 

SAN. VE TiC. A . Ş. for spon.roring this performance. 

BARBARA BONNEY, soprano 

BASEL ODA ORKESTRASI BASEL CHAMBER ORCHESTRA 

GIOVANNI ANTONINI ,  şef condunor 

Luigi Boccherini 
Re Majör Senfoni "l l  casa del diavolo", Op. l 2, No.4 

Symphony in D Major "Il casa del diavolo" Op. 1 2  No.4 

]oseph Haydn 
"Berenice que fai", soprano ve orkestra için arya, Hob XXIVa 1 1  O 

Aria "Berenice que fai " ,  Scene from Beren ice , 
for soprano and orchesrra, Hob XXIVa / 1  O 

Franz Ignaz Beck 
Sol M inör Senfoni Symphony in G Minor 

Ara Inrerval 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Figaro'nun Düğünü'nden arya: "Dove sono", KV492 

"Dave sona" from Le Nozze Figaro KV492 
Figaro'nun Düğünü'nden arya: "Porgi, amor, qualche ristoro", KV492 

" Porgi ,  amor, qualche risroro" from Le Nozze di Figaro, KV492 

]oseph Haydn 
Fa Minör 45. Senfon i, "Veda", Hob 1:45 

Symphony No.45 in F Minor, "Farewel l" ,  Hob 1 :45  

1 9.6.2004, Aya Irini Müzesi Hagia Eirene Museum, 20:00 

BARBARA BONNEY 

• Günümüzün en aranan 
sapranoları arasında yer alan ve 
gerçek bir diva kabul edilen Barbara 
Benney New Jersey'de do�du. 
Opera kariyerine Darmstadt ve 
Frankfurt'ta başlayan sanatçı 1 984'te 
Münih Festivali'nde Sophie (Gü//ü 
Şövolye), aynı yıl Covent Garden 
Kraliyet Operası'nda Sir Georg Solti 
yönetiminde yine Sophie, daha 
sonra La Scala'da Pamina (Sihirli Flüt), 
Metropolitan Operası'nda James 
Levine yönetiminde Naajade 
(Ariadne ou( Naxos) rolleriyle parlak 
meslek yaşamı devam etti. San 
Francisco Operası'nda ilk kez 1 999 
yılında söyleyen Bonney, aynı yıl 
Salzburg Festivali'nde Rameau'nun 
Les Boreades operasında söyledi. 
Konferanslar ve resitaller de veren 
sanatçı daha sonra Metropolitan 
Operası'nda Arabella'da ve Salzburg 
Festivali'nde Grieg'in Peer Gynt' inde 
söyledi. Avrupa ve Amerika'nın en 
önemli orkestraları ve Claudio 
Abbado, Seiji Ozawa, Riccardo Muti, 
Andre Previn, Simon Rattle, Franz 
Welser-Msöt, Nikolaus 
Harnoncourt ve John Eliot Gardiner 
gibi büyük şeflerle çalıştı. 

• New Jersey-born Barbara Bonney 
began her operatic career in Darmsradt 
and Frankfurt. A series of im porram 
debuts followed: as Sophie in Der 
Rosenkavalier wirh Cari os Kleiber at the 
1 984 Munich Festival and her Royal 
Opera Covem Garden debur rhar year 
in rhe same role, wirh Sir Georg Sol ri 
conducring; rhen La Scala, as Pamina 
in Die Zallberfliıie wirh Wolfgang 
Sawallisch; a Vienna Phi lharmonic 
debur in rhe Brahms German Requiem 
under Carlo Maria Giulini ;  and her 
Metropoliran Opera debur as Najade in 
A riadne au[Naxos, under James Levine. 
Ms. Bonney fırsr performed with rhe 
Vienna Srare Opera, as Sophie, in 
1 987.  In addir ion, she has appeared 
wir h rhe major orchesrras of Europe 
and America under conducrors 
inciueling Claudio Abbado, Seiji 
Ozawa, Riccardo Muri, Andn' Previn,  
Sir Simon Rarrle, Franz Welser-Mösr, 
Nikolaus Harnoncourr, and Sir John 



El iot Gardiner. She was fırsr heard ar 
rhe San Francisco Opera in 1 999 and 
appeared ar rhe Salzburg Fesrival rhar 
same year, in Rameau's Les Boriades. In  
2001 Sonney gave lecrures and recirals 
commemoraring rhe 1 850/5 1 U.S. rour 
of Jenny Li nd, rerurned ro rhe 
Merroı>Oi iran Opera in Arabella and ro 
rhe Salzburg Festival for Grieg's Peer 

Gynt. She was last heard ar rhe Fesrival 
as Pamina in 2002. 

GIOVANNI ANTONINI 

• Müzik egitimine dogdugu şehir 
olan Milano'daki Civica Scuola di 
Musica'da başlayan Giovanni 
Antonini daha sonra Cenova'daki 
Centre de Musique Ancienne'e 
devam etti. 1 989 yılından bu yana 
yönettigi l l  Giardino Armonico 
toplulugunun kurucusu olan sanatçı 
solist ve şef olarak topluluguyla 
Avrupa, ABD, Kanada ve Japonya ve 
Malezya'da birçok konser verdi. 
Cecilia Bartoli, Eva Mei, Katia ve 
Marielle Labeque ve Christophe 
Coin gibi önemli isimlerle çalışan 
Antonini Monteverdi'nin ölümünün 
350. yılı nedeniyle Milano'daki 
Piccolo Tiyatrosu'nda L'Orfeo'yu 
yönetti. Salzburg Festivali'nde 
Francesco Bartolomeo Conti'nin 
oratoryosu ll mortirio di San 
Larenzo'nun ilk seslendirilişini 
gerçekleştiren sanatçı Zurich 
Tonhalle'de Pergolesi'nin La serva 
podrona'sı ve yine Salzburg 
Festivali'nde Camerata Academica ve 
Basel Oda Orkestrası'nı yönetmiştir. 

• Giovanni Anron ini received his 
musical train ing at rhe Civica Scuola 
di Musica in his home city of M ilan 
and at the Centre de Musique 
Ancienne in  Geneva. He is a founding 
member o( rhe ensemble " l l  Giardino 
Armonico", which he has headed since 
1 989. As soloist (recorder and flauro 
rraverso) and conducror he makes 
regular guest appearances with the 
ensemble all over Europe, the Un i ted 
States, Canada and Japan, as wel l  as i n  
Malaysia. He  has collaborated with 
Ceci l ia Barrol i ,  Eva Mei , Karia and 
M arielle Labeque and Chrisrophe 
Coi n .  On the occasion of the 350th 
anniversary of Monreverdi 's dearh ,  he 
led L'Oıfeo at the Piccolo Teatro 
Studio in M ilan. In the Zurich 
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Tonhalle h e  conducted Pergoles i 's La 

.rerva padrona. For rhe Salzburg 
Festival he presided over the fırst 
performance of Francesco Barcolomeo 
Conri's orarorio ll martirio di San 

Lorenzo ,  and has guest conducred the 
Camerara Academica in Salzburg and 
rhe Basel Chamber Orchestra. 

BASEL ODA ORKESTRASI 

BASEL CHAMBER ORCHESTRA 

• 1 984 yılında lsviçre 
konservatuvarlarından mezun olan 
ögrencilerin bagımsız bir orkestra 
oluşturmak amacıyla bir araya 

gelerek kurdugu Basel Oda 
Orkestrası'nın hedefi mümkün olan 
en iyi şekilde eski ve çagdaş yapıtları 
yenilikçi bir yorumla dinleyiciye 
aktarmaktı. Topluluk Paul Sacher'in 
başlanıgı bir gelenegi devam 
enirmektedir. Son yıl larda 
Christopher Hogwood, Giovanni 
Antonini, Guiliano Carmignola, 
Umberto Benedeni Michelangelo, 
Robert Levin, Reinhold Friedrich ve 
Peter Wispelwey gibi ünlü şef ve 
solitlerle çalışan orkestranın ünü 
kendi ülkelerinde ve dünyada giderek 
arttı. 1 999 yılında Christopher 
Hogwood ile ilk konserini veren 
Basel Oda Orkestrası'nın ünlü şefle 
ilişkisi Hogwood'un "Birinci Konuk 
Şef' olarak atanmasıyla sonuçlandı. 
Arte Nova firması ile Stravinsky, 
Martinu ve Honegger kayıtları 
gerçekleştirdiler. Topluluk 
önümüzdeki yıllarda Hogwood'un 
yanı sıra Emma Kirkby, Giuliano 
Carmignola, Christopher Coin, 
Robert Levin, Alexander Lonquich, 
Diego Fasolis, Philippe Herreweghe, 
Ton Koopman, Umberto Benedeni 
Michelangeli, Bruno Weil ve 
Giovanni Antonini gibi dünyaca ünlü 
isimlerle çalışmalarına devam edecek. 

• The history of rhe Basel Chamber 
Orchestra goes back to 1 984, when a 
number of young graduares from 
various Swiss Conservatories decided 
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to form an i ndependent ensemble sahnelenen Figaro'nun Düğünü fazla yapımına başlanan ve çok kez 
rogether. From the very beginning the begenilmedi. Ancak Mozart'ın onarılan Esterhazy Sarayı, bir opera 
central idea was ro ereare innovative ölümünden sonra onun en sık temsil sahnesi ve bir konser salonuna sahip 
programmes of old and contemporary edilen operalarından biri oldu. olmasına karşın, tüm orkestra 
music in combination with an Eserin konusu Kont Almaviva'nın müzikçiterinin ailelerini 
i nterpretation of che highest şatosunda görevli Figaro ve barındırınaktan yoksundu. Prens de, 
professional level. The arehescra Susanna'nın evlenmeleri çevresinde kışın uygun havada bile, günlerini bu 
consciously continues a cradirian gelişir. Kont, Susanna'ya ilgi duydugu kırlık yöredeki, Neusiedler'deki 
begun by Paul Sacher. In 1 999, the için önceleri engel olmaya çalıştıgı sarayda geçirmeye Çok meraklıydı 
Basel Chamber ürehescra performed evlilige, kendine oynanan oyunlar ve üstelik müzige de --oglunun 
for the fırst time with conducror sonucunda onay vermek zorunda aksine- çok düşkündü. Eşleri ve 
Chrisropher Hogwood, who was larer kalır ve yapıt boyunca sürekli olarak çocuklarını özleyen müzikçiler şefleri 
engaged as "Principal Guest kalbini kırdıgı Kontes'ten af diler. Haydn'a, yaz tatili nedeniyle bir çare 
Conducror" for the fallawing year. In  Kontes operadaki diger bütün bulması için başvururlar; Prens'ten 
the coming years, as well working karakterlerden farklı olarak, komik izin alınamayınca, besteci yazdıgı 
wirh Chrisropher Hogwood, Basel yanı agır basan bir kişi olarak senfoninin ilginç son bölümüyle 
Chamber Ürehescra w ili be performing karşımıza çıkmaz. Her zaman sorunu çözer. 
w ith many renowned artise such as kocasına olan aşkını dile getiren ve Iki obua, iki korno ve yaylı çalgılar 
Emma Kirkby, Giul iano Carmignola, eski mutlu günlerini özlemle için bestelenmiş olan senfoninin ilk 
Chrisropher Coin, Robert Levi n, hatırlayan biridir. l l .  Perde girişinde, üç bölümü dikkati çekmeden sürer, 
Alexander Lonquich, Diego Fasolis, Kontes oyunun başından beri ilk kez ancak son bölüm başlarken iş degişir: 
Philippe Herreweghe, Ton Koopman, sahnede görünür ve "Porgi amor 4/4'lük ölçüde, çok hızlı (Presto) 
Umberto Senedetti M ichelangel i ,  sözleriyle başlayan aryasını söyler. giren final, hiç alışı lamışFa diyez 
Bruno Weil and Giovanni Anronini .  Aşkının onun avutmasını, eger bunu minör tonuyla ilgi çeker; fakat sona 

başaramazsa yaşama veda etmeyi ermez ve 3/8'lik ölçüde, yorgun 
bile düşünebilecegini söyler. Arya argın, agır (Adagio) bir havaya 

Mozart: Figaro'nun Dügünü sanki gerçek bir dramdan alınmış dönüşür. Önce acıktı bir korno sesi 
operasından iki arya: gibidir. Kontesin l l l .  Perde'de yer duyulur, sonra da ikinci kornocu 
"Porgi amor" ve "Dove sono" alan ve "Dove sono sözleriyle nota sehpasındaki mumu söndürerek 

başlayan aryasında ise yine benzer çalgısını alıp salonu terkeder. Sanki 
Mozart, 1 78 1  yılında Viyana'ya bir atmosfer hakimdir. Kocasının senfoninin beşinci bölümünü 
yerleştikten kısa bir süre sonra sevgisini kazanmak için verdigi ugraş oluşturan 1 07 mezürlük bu uzun 
Almanca bir metin üzerine Saraydan gururunu incitmektedir. Geçmiş Adagıo'da, sırasıyla diger üfleme ve 
K1z Kaç�rma operasını besteledi. Bu güzel günleri bir kez daha düşünür. yaylı çalgılar aynı hareketi 
yapıt bir operadan çok müzikli oyun Elinde kalan sadece o günlerin tekrarlayarak dışarı çıkar, giderek 
(Singspiel) idi. Büyük begeniyle anısıdır. Ancak aryanın sonunda karanlıklaşan salonda yalnızca iki 
karşılanan bu yapıtın ardından müzigin degişen ritmi ve kararlı kemancı kalır, onlar da bıkkın ve 
Mozart' ın babasına yazdıgı havası, sanki Kontes'in kocasını hüzünlü tavırla eseri sona sürükler. 
mektuplarda, kendini ltalyan tarzı bir kaybetmemek için sonuna dek Haydn'ın ustaca yapılmış esprisini 
operada da kanıtlamak istedigi savaşacagını haberler gibidir. begenen Prens, hemen müzikçitere 
bilgisine rastlıyoruz. Bir süre sonra izin vermiş, sarayın arabasıyla onları 
Viyana' da Saray şairi olarak çalışan evlerine göndermiş . . .  Gerçekte 
ltalyan metin yazarı Lorenzo Da Haydn: Senfoni No.45, eserin tümü derin bir ciddiyet, hatta 
Ponte i le ortak bir yapıt üzerinde Fa diyez Minör (Hob.l No.45) (Veda) anlatırnda sert bir hava taşır; lirik 
çalışmaya karar verdiler. Da bölmelere yer verilmez. Ilk ve son 
Ponte'nin anılarından ögrendigimize Haydn'ın erken dönem senfonilerinin bölümleri Fa diyez minör tonda olan 
göre konuyu Mozart önermişti. en tanınmışı, 1 772'de yazdıgı 45. senfonide 3/4'lük ölçüde, daha neşeli 
Bestecinin düşüncesi, 1 784'de Senfoni'dir. Senfoni adını, Haydn'm (AIIegro assai) tempodaki canlı ve 
Paris'te oynanan ve özellikle soylu arkadaşı, diplomat ve biyografi yazarı dopdolu 1 .  Bölümü, La Majör tonda, 
kesimin büyük tepkisini çeken Georg August Griesingere bizzat 3/8'1ik ölçüde ve agır (Adagio) 
Beaumarchais'nin Figaro'nun Düğünü dogruladıgı gibi, sık sık anlatılan bir tempodaki 2. Bölüm izler. Üç 
adlı oyunundan yola çıkarak bir öyküden alır. Beethoven gibi bölmeli olan ve sürdinli yaylı 
opera l ibrettosu oluşturmaktı. kimseye baglı kalmadan yaşamını çalgılarla, müzikçilerin belki de 
Ancak tiyatro oyununun Viyana'da kazanabilen bir besteci olamayan eşleriyle buluşamamanın verdigi 
sahnelenmesi yasaklanmıştı. Da Haydn, uzun yıllar Esterhazy Prensi öfkeyi yansıtan Adagio'nun ciddi 
Ponte, lmparator ll. Joseph'i ll. Nicolaus'un yanında orkestra havası daha sonra 3. Bölümde, zarif 
metindeki sakıncalı bölümleri yöneticisi olarak çalışmış, ancak ve çabukça (AIIegretto) tempoda, Fa 
tümüyle ayıkladıgına ikna ettikten onun 1 790'da ölümünden sonra yıllık diyez Majör tondaki Menuet ve trio 
sonra operanın sahnelenmesi için 1 000 florinle emekli olup Viyana'ya bölmesiyle biraz yumuşar. Senfoni 
gerekli izni aldı. I lk kez 1 Mayıs 1 786 yerleşebilmiştir. 1 683'te, Avrupa'da beklenmeyen ve şaşırtıcı finalle sona 
tarihinde Viyana Saray Tiyatrosunda Türk korkusu geçtikten sonra erer. (Süre 26') 
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ORG & TROM PET KONSERI 

ORGAN & TRUMPETS 

Katkrlcm için O LK ER GRUBU'na te,ıekkiir ederiz. 
W e word d /ike to thcmk O LKER GROUP for spomoring this pı.jormanre. 

ERDEN BILGEN. trompet rrumper t 

LARS RANCH, trompet rrumper :j: 

PAOLO CRIVELLARO, org organ * 

Vagn Holmboe 
Trompet ve org için Triad Triad for rrumper and organ :j: * 

Marco Enrico Bossi 
Solo org için Canto della sera, Op.92, No. l 
Canro del la sera for solo organ,  Op.92, No. ! 

Antonio Vivaldi 
Iki trompet ve org için Do Majör Konçerto 

Concerro in  C Major for rwo rrumpers and organ 

Johann Sebastian Bach 
Solo org için Fantazi Phanrasy for solo organ 

Erden Bilgen 
Iki trompet ve org için "Diyalog" " Diaologue" for rwo rrumpers and organ 

Ara I nrerval 

Georges Delerue 
Trompet ve org için Sonat Sonara for Trumper and Organ t * 

U/isse Matthey 
Büyük org için Gigue (solo org) Gigue for Grand Organ (solo organ) 

Georg Friedrich Handel 
Ik i  trompet ve org için Süit Suire for rwo rrumpers and organ 

ERDEN BILGEN 

• Müzige babası Selim Bilgen ve 
Cemal Cimcoz ile başlayan Erden 
Bilgen, çalışmalarına lzmir Devlet 
Konservatuvarı'nda Hermann 
Neuling ve Hans Nicolai ve Ankara 
Devlet Konservatuvarı'nda Jean 
Claude Bayeaux ile devam etti. 
Cumhurbaşkanl ıgı Senfoni 
Orkestrası'nda trompetçi olarak 
görev yaptıgı dönemde birçok 
televizyon ve radyo programında, 
müzigin bütün türlerinde 
bestelenmiş olan yapıtları 
seslendirdi. Freiburg Müzik Okulu 
ve Stuttgart Müzik Akademisi'nde 
ders veren sanatçı, Alman çagdaş 
müzik grubu "Avance" i le birçok 
yeni bestelenmiş yapıtın ilk 
seslendiril işini gerçekleştirdi. 
Türkiye'de Anadolu Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı, Bilkent 
Üniversitesi Müzik Fakültesi, 
Hacettepe Üniversitesi Ankara 
Devlet Konservatuvarı, Çukurova 
ve Mersin Üniversiteleri Devlet 
Konservatuvarları'nda trompet ve 
oda müzigi dersleri ve seminerler 
verdi. 1 99 1  yılında sanatçıya Kültür 
Bakanlıgı tarafından Solist Sanatçı 
(Devlet Solisti) unvanı verildi. 
Dünyanın birçok ülkesindeki 
festivaliere katılan ve solist olarak 
resicaller veren sanatçı, yurtdışında 
Türk makamlarından oluşan caz ve 
klasik bestelerini seslendirdi. Besteci 
Nejat Başegmezler'in kendisine ithaf 
ettigi So/o Trompet, Piyono ve Yaylı 
Çalgılar için Sinfonietto'n ın dünyada i lk 
seslendiri l işini şef Gürer Aykal ve 
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni 
Orkestrası eşliginde Ankara'da 
gerçekleştirdi. lzmir Devlet Senfoni 
Orkestrası solist sanatçısı olan 
Erden Bilgen, trompet için 
bestelenmiş olan birçok klasik 
yapıtın CD kayıtlarını 
gerçekleştirmiştir. 

• Bilgen srarred his music educarion 
wir h his farher Selim Bilgen and 
Cemal Cimcoz. He conrinued his 
srudies ar rhe İzmir Srare Conservaroire 
wirh Hermann Neuling and Hans 
Nicolai and ar rhe Ankara Srare 
Conservaroire wirh Jean Claude 
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johann Sebastian Bach 
Solo org için Sol Minör Füg Fugue i n G Minor for solo organ 

jean-Joseph Mouret 
Fanfar Senfonisi Sinfonies de Fanfares 

t * ve :f: * dı�ında tüm yapıtları üç sanatçı birlikte seslendirmektedir. 
Performed by all  arrists excepr for t * and :f: * .  

20.6.2004, Bogaziçi Üniversitesi Albert Long Salonu 
Boğaziçi  University A lberr Long Hall ,  1 8:00 

Bayeaux. He performed a w ide range of 
composirions on television and radio 
while a member of the Presidemial 
Srare Symphony Orchestra. He taught 
at the Freiburg Music School and the 
Sturtgart Music Academy. With the 
German comemporary music group 
""Avance"', he has presented premiere 
performances of a number of 
conremporary pieces. He has given 
lectures on trumper and chamber 
music ar the Anatolia University Stare 
Conservatoire, Bi lkent University 
Faculry of Music, Hacertepe University 
Ankara Srate Conservatoirc, and the 
Stare Conservatories of Çukurova and 
Mersin U niversities. In 1 99 I ,  he was 
given rhe r i rle of Sol o Anist by the 
M inistry of Culrure. Bi lgen, who has 
appeared ar several fesriva ls all around 
rhe world and given recitals, has also 
playeel Turkish modes of classical and 
jazz pieces inrernarional ly. Composer 
Nejat B�eğmezler dedicated to him 
his Sinfonietta for So/o Tmmper. Piano 

and Srrings that was given irs premiere 
by the Presidenrial State Symphony 
Orchestra under Gürer Aykal in 
Ankara. Bilgen, who is curremly a 
member of the İzmir Srare Symphony 
Orchesrra has numerous CD recordings 
of class i cal works for the rrumpet. 

LARS RANCH 

• 1 965 yılında Kopenhag'da dogan 
Lars Ranch müzik egitimine babası 
Finn Ranch'tan aldıgı trompet 
dersleriyle ba�ladı. 1 975 yılında 
Tivoli-Guard'a kabul edildi ve sonraki 
dönemde kazandıgı yarışmalada 
kariyerini saglamlaştırdı. 
Çalışmalarına Kopenhag'da Ole 
Andersen ve Kurt Pedersen, Paris'te 
Pierre Thibaud ile devam etti. 1 989 
yılında Berlin Radyosu Senfoni 
Orkestrası'nın solo trompetçisi olan 
Ranch solist olarak Weimar Devlet 
Orkestrası, lsrail Oda Orkestrası, 
Türkiye Cumhuriyeti Ankara 
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası 
ile Almanya, Fransa, lsviçre, 
Avusturya, Norveç, Finlandiya, lsveç, 
Danimarka, Ingiltere ve Rusya'da 
birçok konser verdi. 

• Born in I 965 in Copenhagen, 
Ranch starteel his music education 
wirh his farher F inn Ranch. He was 
accepted to Tivol i-Guard in I 97 5  



and srrengrhened h is career by 
winn ing several conresrs. H e  
conr inued his studies w i rh  Ole 
Andersen and Kurt Pedersen in 
Copenhagen, and Pierre Thibaud in  
Paris. Si nce 1 989, he is a member of 
rhe Berl in  Rad io Symphony 
Orchesrra. Ranclı has appeared as a 
soloist with Weimer Srare Orchesrra, 
lsrael Chamber Orchesrra, the 
Pres idenrial State Symphony 
Orchesrra of Turkey and given a 
number of concerrs in Germany, 
France, Swi rzerland, Austria, 
Norway, Finland, Sweden, Denmark, 
England and Russia. 

PAOLO CRIVELLARO 

• Milane'daki Giuseppe Verdi 
Konservatuvarı'nda org, piyano ve 
kompozisyon egitimi alan Paolo 
Crivellaro, Koopman, Tagl iavini, 
Alain gibi ünlü sanatçıların ustal ık 
kurslarına katıldı. I leri müzik 
egitimini daha sonra lsviçre'nin 
Basel kentinde sürdüren sanatçı, 
halen T empore Organ i, Accademia 
Musica Antica Magnano, Civica 
Scuola Musica Mifan, Thüringische 
Orgelakedemie, Raczeburger 
Sommerakademie, Freiburg Org 
Akademisi gibi ltalya ve diger 
ülkelerdeki önemli müzik 
okullarında ltalyan org repertuarı 
yorumu üzerine ustal ık kursları 
veriyor. Bugüne kadar Paris Kış 
Festival i ,  Nürnberg 
Meistersingerhalle, Stockholm 
Stadthus, Uluslararası Londra Yaz 
Festival i ,  Philharmonia Cracow, 
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Roma Accademia deii 'Arcadia, 
Lahti Org Festival i ,  Helsinki Musica 
Organi, Uluslararası Sao Paolo 
(Brezilya) Festivallerinin yanı sıra 
Hamburg, Oslo, Viyana, Dresden, 
Rotterdam, Lahey, Cannes, Brüksel, 
Bergen, Odense, Kopenhag, Milano, 
Floransa, Venedik, Cenova'dan 
konser vermesi için sürekli davetler 
alan Paolo Crivellaro, birçok u lusal 
ve uluslararası ödüle sahip. Sanatçı 
buna ek olarak radyo ve televizyon 
kanalları için birçok kayıt da yaptı. 
Kültür Bakanlıgı Onursal Müfettişi 
ve Piedmont'taki tarihi ergiarın 
korunması ve restorasyonu 
komisyonu üyesi olan Crivellaro, 
org tarihi üzerine dersler vermekte 
ve araştırmalar yönetmekte. 

• Paolo Crivellaro, who srudied 
organ, piano and composirion ar the 
Giuseppe Verdi Conservaroire in 
M i lan, attended master classes of 
well-known arrists such as Koopman, 
Tagliav in i ,  and Alai n ,  and conrinued 
his studies in  Basel, Swirzerland. He 
currenrly reaches master classes on the 
inrerprerarion of the organ reperroire 
ar famous academies in Iraly and 
or her counrries such as Tempore 
Organi, Accademia Musica Anrica 
Magnano, Civica Scuola Musica 
Mifan, Thüringische Orgelakedemie, 
Raczeburger Sommerakademie, and 
Freiburg Organ. He has been 
conrinuously invited to appear ar 
fesrivals such as Paris Winrer Festival, 
Nürnberg Meistersingerhalle, 
Stockholm Sradrhus, International 
London Summer Festival, 
Philharmonia Cracow, Roma 
Accademia delrArcadia, Lahri Organ 
Festival, Helsinki Musica Organi ,  
International Sao Paolo (Brazi l )  as 
well as ro give concerrs in Hamburg, 

Oslo, Vienna, Dresden, Rotterdam, 
Lahey, Cannes, Brussells, Bergen, 
Odense, Copenhagen, Mi lan,  
F lorence, Venice, and Geneva. He has 
received several narionally and 
inrernarionally acclaimed prizes, and 
made recordings for television and 
radio.  He is an Honorary l nspecror of 
the M in istry of Culrure and a member 
of the preservation and restaration of 
histarical organs committee i n  
Piedmonr. 

Holmboe: Trompet ve Org için Triad 

Danimarka'lı besteci, Kopenhag 
Kraliyet Müzik Akademisi'nde egitim 
aldı. Berlin ve Romanya'da halk 
müzigi üzerine aldıgı egitim onu çok 
yönlendirdi. Besteci olarak 
C. Nilsen, Sibelius, Stravinsky ve 
Bartok etkisinde kalmıştır.Yazdıgı on 
üç senfoninin dışında, oda müzigi 
yapıtları, 20 adet yaylı çalgılar 
kuarteti ve birçok solo konçertosu 
bulunmaktadır. Danimarka Senfoni 
Orkestrası senfonilerinin tümünü 
CD'ye kaydetmiştir. 

Bossi: Solo Org için 
Canto della sera, Op.92, No. l 

Bossi, Como, Napeli ve Venedik'te 
orgcu olarak çalıştıktan sonra, 
Bologne ve Roma'da konservatuvar 
müdürlügü yapmıştır. Org virtüözü 
olarak Avrupa, Rusya ve Amerika'da 
birçok solo konser veren sanatçı, 
org için 80 kadar yapıt bestelemiştir. 
Bunlar içinde en tanınmış olanı 
Akşam Şarkısı ya da özgün adıyla 
"Canto della sera" dır. Besteci bu 
yapıtında, son derece sade bir 
melodi ve barışçıl bir anlayış ile 
güneşin batış anının güzelligini ortaya 
koymak istemiştir. 

Vivaldi: Iki Trompet ve Org için 
Do Majör Konçerto 

Iki trompet için bestelenmiş olan 
yapıtların en tanınmış olanı 
Vivaldi'nin Do Majör 
Konçertosu'dur. Besteci, 
döneminde trompet üzerinde perde 
sistemi olmadıgı için kısıtlı teknik 
olanaklara sahip olan çalgıyı, yazım 
teknigindeki kusursuzluk ile en güzel 
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şekilde kullanmıştır. Konçerto yaşadıkları olumsuzlukları simgeler. bilinmezlere ra�men Handel'in bu 
içerisinde iki solo çalgı, üçlü aralıklar Bu bölümlerde iki toplumun süiti günümüzde trompet 
ile veya birbiri ardına aynı temaları gördü�ü zararlar, halkı temsil eden repertuarının en çok çalınan 
çalarlar. Genel olarak kısa olan orgun a�ır temaları ile simgelenir. yapıtlarından biridir. 
konçertonun ikinci bölümünde Iki toplumun, mücadele içerisinde 
orgun çaldı�ı uzun akorlar sadece iyi yaşamayı hak etmeye çalışması, 
üçüncü bölüme girişi hazırlama baştaki giriş bölümündedir. Son ). S. Bach: Solo Org için 
niteli�inde ve çok kısadır. Son bölümde ise, her şeye ra�men Sol Minör Füg 
bölümde solo iki trompet, temaları ideali yakalamış iki ulusun 
birbirlerini taklit edercesine çalarlar. kaygılardan uzak, neşe içerisinde Bach bu yapıtını, programda yer alan 
Ritmik ö�eler bu bölümde dikkat sürdürdükleri yaşam, müzik i le di�er yapıtı Fantazi ile birlikte 
çekicidir. simgelenmiştir. bestelemiştir. Fügde simetrik olarak 

kullandı�ı ve Hollanda halk 
şarkısından aldı�ı yumuşak bir 

). S. Bach: Solo Org için Delerue: Trompet ve Org için Sonat temayı işlemiştir. 
Sol Minör Fantazi 

Fransız besteci bu yapıtını birbiri 
Bach bu yapıtını, Hamburg'da org ardına ba�ladı�ı tek bölümlük bir Mouret: Iki Trompet ve Org için 
için açılan bir kadroya girme iste�i sonat formunda bestelemiştir. Fanfar Senfonisi 
ile bestelemiştir. Bilgilere göre, Yapıtın tümünde, trompetin 
rüşvet ödeyemedi�i için bu kadro görkemli bir şekilde çaldı�ı Mouret, Lully'nin ölümü ardından 
kendisine verilmemiştir. Fantazi ternalara orgun uzun akorlar ile ltalyan, Fransız karışımı stil 
içerisinde armonik gerilimler, eşl ik  etmesi ön planda unsurlarını kullanarak Fransız 
kromatik akorlar, yükselen pedal düşünülmüştür. Orgun çaldı�ı müzi�ine yeni bir ruh ve yön 
ton sesleri vardır ve Bach'ın di�er akorlar, ço�unlukla atonal kazandırmaya çalışmıştır. 1 729 
bestelerine göre alışılmadık bir (karmaşık) tınılar ve zaman zaman yılında besteledi�i "Sinfonies de 
yazım şekli kullanılmıştır. da sürpriz olarak son derece klasik Fanfares" kısa üç bölümden 

seslerden oluşmaktadır. Besteci bu oluşmaktadır. Fanfare-Menuett-
yapıtında, nota yazımında ve Rondo. Yapıt Handel'in süiti i le aynı 

Bi/gen: Iki Trompet ve Org için bestecil ikte kendine tanıdı�ı sesleri dönemlerin müzi�idir ve birbirleri 
"Dialog .. kullanma özgürlü�ünü yansıtmıştır. i le benzerlik taşımaktadırlar. 

Bilgen "Diyalog"u 2002 yı l ında 
Türk-Yunan dostluk haftası için Matthey: Büyük Solo Org için Gigue 
bestelemiştir. Hicaz makamı temeli 
üzerine, bu makamın kendi Matthey, döneminde sadece orgcu 
içerisindeki do�al çokseslili�i olarak de�il. aynı zamanda 
kullanı larak bestelenen yapıt, verimli ö�retmen, piyanist ve besteci olarak 
ve tarihsel zenginlikleri bakımından da tanınmış bir kişidir. Gigayı 
de�erli topraklar üzerinde yaşayan geleneksel antik formda 
dost olabilecek iki ü lkenin, egemen bestelemiştir. Içerisindeki periyodik 
toplumlar tarafından yönetilme boyutlar ve armonik tınılar orgun 
sonucu çıkan problemleri müzikal gelece�ine ışık tutar. Yapıt canlı, 
tablolar zinciri ile dile ateşten bir itici gücü karakterize 
getirmektedir. eder. 
Iki trompet, iki komşu ü lkeyi 
(Türkiye-Yunanistan) temsil 
etmektedir.Yapıtın başından Hiindel: Iki Trompet ve Org için Süit 
itibaren, gururlulu�u. ça�daşlı�ı 
simgeleyen iki trompeti, büyük güç Bach i le birlikte Barok dönemin en 
(yapıtta orgun pedal tonları ile önemli Alman bestecisi olan 
temsil edil iyor) yakın takibe alır ve Handel'in trompet için süiti, di�er 
hiçbir şekilde yanlız bırakmadan yapıtlarından alınmış dört kısa müzik 
sonuna kadar birlikteli�ini bozmaz. bölümünden oluşturulmuştur. i lk 
Iki trompet ve halkı simgeleyen bölüm, Su Müzi�i'nin bir kısmıdır ve 
orgun halk dansı niteli�indeki aksak trompetin tipik yapısını ortaya 
(9/8) ritimde yorumladıkları dans koyar. Ikinci ve üçüncü bölümlerin 
bölümlerinde dahi bu birliktelik ise i lk yazdı�ı operalardan alındı�ı 
sürer. sanılmaktadır. Bu yapıtta her 
Yapıttaki yavaş bölümler, iki bölümün bir di�erinden çok daha 
toplumun çeşitli dönemlerde farklı oldu�u göze çarpar. Tüm bu 
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HESPERION XXI 

MONTSERRAT FIGUERAS, soprano 

PIERRE HAMOND, flüt flute 

DRISS EL MALOUMI ,  ud oud 

ARIANNA SAV ALL, arpa medieval & doppia 

BEGONA OLA V IDE, psalterium 

PEDRO ESTEVAN, vurmalı çalgılar percussions 

Anonim Anonymous (Castelton) 

Alba* 

Bakire Meryem'e A�ıtlar Lamentation of the Virgin Mary 

Anonim Anonymous ( Misteri d'Eix) 
Ay trista vi da corpoml 

Anonim Anonymous (Bebreri/Berber) 

Danza del alma* 

JORDI SAVALL 

• 1 94 1  yılında Barselona' da dogan 
Jordi Savall müzik egitimine altı 
yaşında başladı. Barselona 
Konservatuvarı'ndan çellist olarak 
mezun olduktan sonra Erken Müzik 
ve Viola da Gamba üzerine ihtisas 
yaptı. Brüksel'de Wieland Kuijken, 
Basel'deki Schola Cantorum 
Basiliensis'te August Wenziger ile 
çalışmalarına devam eden sanatçı 
1 970'te solist ve profesör 
diplomasıyla mezun oldu ve 1 973 
yılında hocası Wenziger'in görevini 
devraldı. 
1 974 yılında eşi soprano Montserrat 
Figueras ve farklı ülkelerden 
müzisyenlerle kurdugu Hesperion 
XXI, Jordi Savall'ı mükemmel bir 
teknik ve tarihsel bilince dayalı 
yorumu bir araya getirmesi ile 
müzik dünyasında kendine saglam 
bir yer edindi. Barselona'ya 
döndükten sonra 1 987'de birçok 
solist ve vokal grubundan oluşan La 
Capella Reial de Catalunya'yı, daha 
sonra da barok orkestra Le Concert 
des Nations'u kurdu. 
Erken Müzigin en önemli 
yorumcularından biri olarak kabul 
edilen Saval l ,  "Dünyanın Tüm 
Sabahları" filminin müzigiyle dünyaca 
ün kazandı. Çogu Astree Auvidis 
firmasından çıkan ve 1 OO'ü aşkın 
kaydı bulunan Savall Diapason d'Or, 
Double Di sc of Gold, ve Caesar En 
iyi Film Müzigi gibi öneml i  birçok 
ödülün de sahibidir. 

• Jordi Savall,  born in Bareelona in 
1 94 1 ,  sraned his musieal studies 
when he was 6. After fınishing his 
musical studies as a eellist at the 
Bareelona Conservatory, he speeialized 
in the study of Early Musie and in the 
Viola da Gamba. His teaehers 
included Wieland Kuijken in Brussels 
and August Wenziger at the Schola 
Camorum Basiliensis in Basel, where 
in 1 970 he obtained his diplama as 
soloist and professor, and in 1 97 3  
succeeded h i s  teaeber Wenziger. 
In  1 970, he beeomes well known after 
reeording several masterpieces of the 
viol repertoire. In 1 974,  rogether with 
soprano Montserrat Figueras (his wife 
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Kadın Trubadurların Şarkıları ve Azize Meryem'e Kantigalar s ince 1 968) and several oc her 

Songs of the Trobairitz & Cantigas de Santa Maria musicians from di verse coumries, he 

Ponç d'Ortafa founds che ensemble Hesperian X X .  
This pucs )ord i Savall a r  che vanguard 

Si ay perdut mon saber* of musical imerprecacion, combining 
La Comtessa de Dia superb musicalicy wich Hiscorically 

A chantar nı ' er de so q'ieu no voldria 1 n formed Performance. 
Alfonso X el Sabio Back in  Barcelona, he founds La 

Rotundel lus* Capella Re i al de Cacalunya in 1 98 7 ,  

Pero que seja a gente (CSM 1 8 1 )  a n  ensemble which consiscs o f  several 
soloiscs and a vocal group. Then, in 

Arap-Andaluz Dansları ve Romansları 1 989, he forms che baroque orquescra 
Arabic-Andalusian Dances & "Romances" Le Concerc des Nations. 

Anonim Anonymous (Arabistan-Andaluzya Arabic-Andalusian) Jordi Savall is unanimously 

Danza del v iento* recognized as one of che leading 
imerprecers of Early Music. His 

Anonim A nonymous parcicipacion in che movie "Tous les 
El moro de Antequera macins du monde" gave h im world 

Anonim Anonymous (Arap-Andaluzya Arabic-Andalusian) recogn icion. H is recordings number 
Danza ritual* araund 1 00, mainly for Ascn'e 

Anonim Anonymous (Türkiye Turkey) Auvidis, and chey have received 

La dama y el pastor: Por all! paso ım cavallero numerous prizes such as: Diapason 
d'Or, Double Di sc of Gold, Caesar ro 

Ara I nrerval besc fi lm music, eec. 

Diaspora Şarkıları ve Müziği: Sefarat Romansları 

Songs & Music of the "Diaspora": Sephardic Romances MONTSERRA T FIGUERAS 
Anonim Anonymous • Rönesans ve Barol müziğin 

A la una yo naci* (Saraybosna Sarajevo) 
Por que 1/orax b/anca nifia (Fas Morocco) 

başarılı yorumcularından Montserrat 
Figueras müzisyen bir ailenin çocuğu 

Hermoza muchachica* (lsrail lsrael) olarak dünyaya geldi ve erken yaşta 
El Rey de Francia (Esmirna) Jordi Albareda i le başladığı şan 

La Reina xerifa mora* (Selanik Thessaloniki) çalışmalarına tiyatro i le devam etti. 
La mujer engafiada: Nani, nani (Fas Morocco) Yine küçük yaşta Aleluya Korosu ve 

Las estrellas de los cielos* (lskenderiye Alexandria) Ars Musicae gibi topluluklada 
La Guimalda de Rosas: Una matica de mda (Sofya Sofıa) söyleyen sanatçı 1 968 yılında Jordi 

Savall ile evlendikten sonra Basel' e 
* enstrümantal / i nstrumencal  gitti ve burada ünlü Schola Camorum 

2 1 .6.2004, Aya Irini Müzesi Hagia E i rene Museum, 20:00 
Basiliensis ve Musikakademie'de Kurt 
Widmer, Thomas Binkley ve daha 
sonra da Eva Krasznai ile çalışmalarını 
tamamladı. 
"El Barroco Espaiiol" (lspanyol 
Barok Müziği) adlı ilk kaydını Jordi 
Savall ve Ton Koopman ile yaptıktan 
sonra eşi i le birlikte üyesi de olduğu 
Hesperion XX topluluğunun 
kuruluşunda rol aldı ve birlikte 
dünyanın birçok yerinde solist olarak 
konserler verdiler. Erken dönem 
vokal müziğin yorumunda kendine 
özgü bir tarza sahip olan sanatçının 
yorumu özellikle lspanyol ve Katalan 
müziğinde daha da rafine bir hal alır. 
Edison Klassiek, Nouvelle Academie 
du Disque ve Academie Charles 
Cross Büyük Ödüllerinin de sahibi 
olan sanatçının Rönesans ve Barok 
ağırlıklı repertuarında Mozart'ın da 
bazı yapıtları bulunmaktadır. 



• An accomplished performer of 
Renaissance and Baroque music, 
Monrserrat Figuera' was born to a 
musically inel ineel family and srarred 
studying singing at a very early age 
wi r  h )ord i Albareda, complemenring 
her vocal work wirh rhearre. Ar a very 
early age, she collaborared wirh 
ensembles such as rhe Clıorus Ale! u ya 
and Ars Musicae, u nder rhe d irection 
of Enris Gispert. In 1 968, afrer 
marrying Jordi Sava! ! ,  she travelled 
wirh him to Basel, where she 
complered her musical studies ar the 
famous Sc ho la Canrorum B asi 1 iensis 
and rhe Musikakademie where she 
worked with Kurt Widmer, Thomas 
Binkley and later wirh Eva Krasznai . 
She recorded her fırsr d ise wir h Jordi 
Savall and Ton Koopman: "El Barroco 
Espaiiol" and rhen part icipared in rhe 
foundation of Hesperion XX, w ith 
which she gave several concerts as a 
soloist around the world. Monrserrat 
Figueras has developed a most 
personal conception of the 
inrerpretarion of early vocal music, 
espec ially from Spain and Caralonia. 
She holds several awards such as 
Edison Klassiek, Grand Prix of che 
Nouvelle Academie du Disque and 
Grande Prix of che Academie Charles 
Cross, to mention a few.  
Alrhough special ised in  Renaissance 
and Baroque music, Figueras has also 
added or her sryles to her repertoire, 
inciuel ing Mozartian programmes. 

HESPERION XXI 

• Eski zamanlarda Avrupa'nın en 
batısındaki ltalya ve lberik 
Yanmadalarına verilen ad olan 
"Hesperia" Yunanca Hesperio 

l l l  
sözcüj!ünden gelmektedir. 
"Hesperio" aynı zamanda akşam 
üstü batı yönünde göründügünde 
Venüs gezegenine verilen addır. 
Jordi Savall, Montserrat Figueras, 
Hopkinson Smith ve Lorenzo 
Alpert'in en son araştırmaların 
sonuçlarından yola çıkarak erken 
müzik çalışmaları üzerinde 
yoj!unlaşma fikrinin bir sonucu 
olarak kurulan Hesperion, 1 974 
yılından bu yana 1 8. yüzyıl öncesi 
Avrupa, özellikle de lspanyol 
müzij!inin belli başlı özellikleriyle 
yeniden ele alınması üzerinde 
çalışmakta. Yirmi beş yılı aşkın bir 
süre boyunca amacından hiç 
ayrılmayan ve erken müzik alanında 
dünyanın sayılı topluluklarından biri 
haline gelen Hesperion, kendini 
özellikle 1 6. ve 1 7. yüzyıl 
enstrümantal ve halk müzij!inin 
zenginliklerinin yeniden gün ışıj!ına 
çıkarılmasına adamıştır. Çaj!daş 
müzisyenlerin eski stiliere hakimiyet 
ve yaratıcı bir imgelem yoluyla 
bugünün araştırmaları üzerinden 
eski müzij!in aslına uygun şekilde 
başarıyla yorumlanması toplulugun 
en önemli özellij!idir. Erken Müzik 
çalışmalarına çagdaş bir kimlik de 
kazandırmak için adının sonuna 
yirminci yüzyılı ifade eden XX 
sayılarını getiren Hesperion, yeni 
binyıl ve yüzyılla birlikte adını 
Hesperion XXI olarak dej!iştirdi. 

• In  the ancient past, Hesperia was 
rhe name g iven to the rwo most 
wesrern peninsulas in Europe: the 
I ralian and the Jberian Peninsula. I n  
Greek "Hesperio" meant " from one of 
rhese rwo peninsulas. The planet 
Venus was also called "Hesperio" 
whenever i t appeared in  the west in 
rhe evening. 
The mu tual idea of studying and 
interpreting early music, applying the 
results of the laresr research, !ed Jordi 
Savall ,  Montserrat Figueras, 
Hopkinson Smith and Lorenzo Alpert 
to found the Hesperion ensemble in  
ı 974 --devored to the re-evaluation of 
some im portant aspects of the pre-
ı 8th century European, and 
specifıcally Spanish repertoire. 
For over rwenty five years, Hesperion 
remained fairhful to its in irial aim and 
developed to become one of the fınest 
ensembles early music. The present 
rescarehes of Hesperion are di recteel 

rowards the revival of the opulent 
richness of ı 6th and ı 7 th century 
insrrumental and fol k  music. The 
orig inal i ry of the ensemble stems 
from presenr-day research inro the 
aurhenric rendering of old m us i c :  
individual, productive work together, 
requir ing of today's musician a 
dynamic synrhesis of an 
u nderstandi ng of hisrorical sryle and a 
creative i magination. The ensemble's 
name which was complered wirh rhe 
roman numeral XX ro signify rhe 
concemporary character of the i r  quesr 
for Early M usic is now changed ro 
XXI  wirh the new mi l lennium. 
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LORIN MAAZEL 

• Günümüzün en önemli orkestra 
şeflerinden biri olan Lorin Maazel, 
son ell i yılda I SO'yi aşkın orkestrayı 
SOOO'i aşkın konser ve opera 
temsilinde yönetti. Şefligin yanı sıra 
saygın bir besteci ve keman virtüözü 
olan ünlü Amerikalı şef, 1 930 yılında 
Paris'te do�du. Beş yaşında keman, 
yedi yaşında da şeflik derslerine 
başlayan Maazel, e�itimine Vladimir 
Bakaleinikoffla başladı ve ilk olarak 
sekiz yaşındayken bir üniversite 
orkestrasını yönetti. I S  yaşına 
geldi�inde hemen hemen tüm 
Amerikan orkestralarını yönetmişti. 
Maazel 23 yaşında ltalya'nın Catania 
kentindeki Massimo Beliini 
Tiyatrosu'ndaki şeflik deneyimiyle 
müzik dünyasına tekrar döndü. Bunu 
1 960 yılında Bayreuth Festivali'ne 
davet, 1 96 1 '  de Bostan Senfon i 
Orkestrası'nın şefli�i ve 1 963 yılında 
Salzburg Festivali'ne daveti izledi. 
1 96S- 1 97 1  yıl ları arasında Berlin 
Alman Operası'nın sanat 
yönetmenli�ini yapan ünlü şef. 1 972-
1 982 yılları arasında müzik 
yönetmeni oldu�u Cleveland 
Orkestrası'nı uluslararası düzeye 
taşıdı. 1 982- 1 984 yılları arasında 
Viyana Operası'nın genel müzik 
yönetmenli�ini üstlendi. 1 988' de 
getirildi�i Pittsburgh Senfoni 
Orkestrası müzik yönetmenligi 
görevinden 1 996 yılında ayrıldı ve 



aynı yıl dünyaca ünlü 
Symphonieorchester des 
Bayerisehen Rundfunks'un müzik 
yönetmeni oldu. 2002 yılında bu 
görevinden ayrılan, Maazel aynı yıl 
içinde New York Filarmoni 
Orkestrası'nın müzik 
yönetmenligine getirildi. 
Viyana'nın geleneksel Yılbaşı 
Konserlerini on kez yöneten Lorin 
Maazel, Salzburg Festivali'nde de sık 
sık konserler vermekte ve yeni 
opera prodüksiyonlarında orkestrayı 
yönetmektedir. 2002 yılında genç 
Arturo T oscanini Filarmoni 
Orkestrası'nın ilk konserini yöneten 
ve orkestraya büyü başarı 
kazandıran Maazel, geçtigirniz yıl 3 1 .  
Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali'nde Symphonieorchester 
des Bayerisehen Rundfunks ile iki 
konser verdi. 

• Lorin Maazel is one of rhe world's 
most d isringuished conducrors. 
Appearing regularly ar presrigious 
concert halis and opera houses all over 
the world, he has conducred over 1 50 
orchesrras in more rhan 5000 opera 
and concert performances i n rhe lasr 
half-century. He is also a most 
respecred composer and violin 
vi rruoso. 
Maazel is a second generarion 
American, born in ı 930 in Paris. He 
rook his fırst violin and conducr ing 
lessons ar 5 and 7 respecrively. Afrer 
studies wirh Vladimir  Bakaleinikoff, 
he appeared publicly for the fırsr r ime 
ar age 8, conducring a university 
orchesrra. By rhe ri me he was 1 5, he 
had al ready conducred ınosr of the 
leading American orchesrras. He 
reappeared on the musical scene as a 
young Fulbright Scholar of 23 ,  
srepping in for an  ail ing conducror ar 
the Massimo Beli ini  Thearre in 
Carania, ltaly. Maazel quickly 
esrablished hiınself as a major arrisr, 
appearing ar Bayreurh in 1 960, wirh 
rhe Bosron Symphony in  1 96 ı and in 
Salzburg in  1 963 .  The conducror has 
held many imporranr posirions in his 
career as artisric d i recror of rhe 
Deursche Oper, Berl in,  the music 
direcror of the Cleveland Orchesrra, 
rhe general manager of rhe Vienna 
Srare Opera, the music d irectOr of rhe 
Pirrsburgh Symphony and 
Symphonieorchesrer des Bayerisehen 
R undfunks berween 1 996 and 2002. 
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He is currenrly the music director of 
rhe New York Philharmonic 
Orchesrra. 
Maesrro Maazel d irecred the New 
Year"s Concerr from Vienna ren t imes 
(the lasr, on January l ,  1 999, seen by 
over a bil l ion television viewers). He 
appears regularly ar the Salzburg 
Sumnıer Festival in a new opera 
producrion each year. The artise has 
worked wirh and conducred the f ı rsr 
concert of Filarmonica Arturo 
Tascanini  in 2002 which broughr 
grear crirical acclai m.  Maazel gave 
two concerts wirh the world-famous 
Symphonieorchesrer des Bayerisehen 
Rundfunks lasr year ar the 3 1 sr 
lnrernarional istanbul Music Festival. 

FILARMONICA 
ARTURO TOSCANINI  

• Arturo Tescanini Vakfı'nın yıllar 
süren titiz çalışmalarının bir sonucu 
olarak efsanevi şef Arturo 
Toscanini'nin adına kurulan 
Filarmonica Arturo Toscanini, çok 
zorlu ve özel elemelerden geçen 
1 00 genç müzisyenden oluşan bir 
senfonik topluluk. 
Bölüm başlarında grup şefi olarak 
Avrupa'nın diger orkestralarıyla da 
çalışan ünlü müzisyenlerin 
bulundugu bu dinamik ve genç 
orkestra, ilk konserini çagımızın en 
önemli şeflerinden Lorin Maazel ile 
1 5  Haziran 2002 yılında 
Strasburg'daki Palais de la 
Musique'te verdiginde tüm dünya 
basını bu yeni toplulugu hayranlık ve 
begeniyle karşıladı. Orkestranın 
sanat danışmanı 1 997 yıl ından bu 
yana La Scala'nın sanat yönetmeni 
olan ve 2003 yılında Tescanini 
Vakfı'nın da sanat danışmanlıgına 
getirilen Paolo Area. 
l ik konserleriyle uluslararası müzik 
platformunda önemli ve saygın bir 
senfonik topluluk olacagını gösteren 
orkestranın başarısı, 1 5  Aralık 
2002'de ltalyan Parlamentosu'nda 
yine Lorin Maazel i le verdikleri 
konserle perçinlendi. Izleyen 
dönemde yine çok prestijli bir şef 
olan Mstislav Rostropovich ve solist 
Uto Ughi ile konserler veren 
toplulugun 2003 ve 2004 yılı 
programı çok saygın isimlerle 
doluydu. Solist ve şef olarak 
Vladimir Spivakov, Eliahu lnbal, 

Stanislav Bunin, Alexander 
Vedernikov, Mstislav Rostropovich, 
Rafael Fruhbeck de Burgos, 
Salvatore Accardo, Gianluigi 
Gelmetti, Krystian Zimerman, Uto 
Ughi, Maxim Vengerov, Yuri 
Temirkanov, Georges Pretre, 
Gennady Rozdhestvensky ve daha 
birçok ünlü isimle çalışacak olan 
orkestranın konserleri Barselona, 
Biarritz, Villach, Dubrovnik, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Ingiltere, Polonya, 
Macaristan, Romanya ve ABD gibi 
geniş bir cografyaya yayılıyor. 

• Fi larmonica Arturo Tascanini was 
founded as a resulr of conrinuous 
mericulous efforts of Arturo Tascanini 
Foundation, esrablished i n  the name 
of the legendary conducror Arturo 
Toscanini .  The orchesrra i s  formed of 
one hundred young musicians who 
have passed through the process of 
severe e l inı inarion. The leading artisrs 
of this young and dynamic orchesrra 
are famous musicians who also work 
wirh orher European orchesrras. 
Their outstanding concert debur was 
ar the Palais de la Musique u nder 
Lorin Maazel, one of the most 
disringuished conducrors of the world, 
on 1 5  J u ne 2002 in  Strasbourg, and 
was received w ith acimiration and 
appreciarion by the international press. 
Afrer irs debur, the orchesrra has 
quickly esrablished irself as a 
presrigious and respecred synıphonic 
group in the international musical 
arena and further srrengrhened irs 
posirion w ith anorher concert under 
Lorin Maazel ar the ltalian Parliamenr 
on 1 5 December rhe same year. Later 
on, the orchesrra played w i th Msrislav 
Rosrropovich, anorher presrigious 
conducror, and violinisr Uro Ughi. 
Numerous leading arrisrs appeared on 
che 2003 and 2004 programme of rhe 
orchestra, namely Vladimir  Spivakov, 
Eliahu Jnbal, Sranislav Bunin,  
Alexander Vedernikov, Mstislav 
Rosrropovich, Rafael Fruhbeck de 
Burgos, Salvarore Accardo, Gianluigi 
Gel nıerr i ,  Krysrian Zimerman, Uro 
Ughi, Maxim Vengerov, Yuri 
Temirkanov, Georges Prerre and 
several other renowned arrists. 
The arristic adviser of the orchesrra is 
Paolo Area who has also been the 
artisric d irector of La Sacala s i nce 
1 997 and the arrisric adviser of rhe 
Tascanini  Foundation since 2003 .  
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The orchestra' s concerr programme uygulanır. 23 mezür süren agır biçimde duyurdugu Yeni Dünya 
spans throughout European c it ies such (Adagio) giriş, ana temaya hazırlıktır. teması izler. Bu fanfarlı ve ilkel marş 
as Barcelona, Biarritz, V i l lach, Ustaca gelişen düşüneeli bir motif, temasını klarnet bir Bohemya 
Dubrovnik, Madrid, Valencia, Bi lbao, viyolonselde hafif sesle başlayıp flüte ezgisiyle cevaplar; buna flüt ve 
England, Poland, H ungary, Romania geçer. Tüm orkestra birden çok kemanların neşeli polkası da katıl ır. 
and the USA. güçlü (fortissimo) şekilde girer Dvorak burada birinci bölümün bazı 

(AIIegro molto). Önce kornotarda temalarını kullanmıştır: Bu temalar 
parlak biçimde, sonra da klarnet ve eski ve yeni dünyanın simgeleri 

D·vorak: 9. Mi Minör Senfoni, fagotlarda çınlayan ana tema olarak sergilenir. Besteci böylece 
Op.96 (Yeni Dünya'dan) sergilenir. Daha sonra flüt ve her iki dünyayla da ilişki içinde 

obualarda yansıtılan yan tema, kalmayı düşünür gibidir. (Süre 45') 
• Adagio-AIIegro mo/to • Largo • Scherzo spiritüellerin tipik yapı özel l ikleriyle 
(Mo/to vivace) • Allegra can fuoco "Swing long, sweet chariot'a 
1 892'de ününün zirvesinde olan benzeyen, özlem dolu bir dans Respighi: Roma Çeşmeleri 
Antonin Dvorak, Amerika'dan gelen havasıdır. Ikinci tema ise flütün (Fontane di Roma) Senfonik Şiiri 
ve para bakımından çok parlak olan duyurdugu ve Sol Majör tona kayan 
bir öneriyi geri çeviremeyerek, New bir kızılderili ezgisidir. 1. La Fontana di W aile Giulio all'a/bo 
Y erk'lu müziksever Mrs. Jeanette 4/4'1ük ölçüdeki 2. Bölüm, Re bemol (Andante mosso); 2. La Fontana di 
Thurber'in National Conservatory Majör tonda ve agır (Largo) Tritone al Manina (Vivo); 3. La Fontana 
adlı özel konservatuvarınm tempoda başlar. Bu bölümde, di Trevi al Meriggio (Al/egra moderato); 
yöneticiligini kabul etti. Amerikalı şair Henry W. 4. La Fontana di Vi/la Medici al 
Yeni Dünya'da Dvorak'ın ilgisini Longfellow'un bir kızılderili tramonto (Andante) 
çeken birçok şey yanında, rahatsız efsanesini canlandıran H iawatha'nm Ebedi kent Roma için Respighi'nin 
eden de Amerikalıların kendi öz Şarkısı adlı şiirinden esinlenilmiştir: yazdıgı üçlemenin (trilojinin) ilki olan 
müziklerini degerlendirmemeleri, Kızılderili reis Hiawatha, kötü Roma Çeşmeleri (Fontana di Roma) 
Avrupa'ya özenmeleriydi. Dvorak ruhları kovmak için, her yıl genç bir Senfonik Şiiri 1 9 1 4- 1 6  yılları 
ise ögrencilerine zenci ve Kızılderili kadını çaglayana atarak kurban eder. arasında bestelendi. Eserlerinde 
müzigini incelemelerini öneriyordu. Minnehaha (Gülen Su) kocasına degişik, süslü metodileri ateşli 
Üç yıla yakın Amerika'da kalan ve 9. engel olmak için, kendini çaglayana güneyli mizacıyla işleyen, canlı ve 
Senfoni'sini orada besteleyen atar ve parçalanır. O günden sonra dinamik sayfalar oluşturan, bunları 
Dvorak, bu eserinde Amerikan halk da, Minneapolis'teki bu çaglayan Debussy empresyonizmiyle Richard 
ezgilerini kullanmadıgını, ancak onun adını taşımaktadır. Bu hüzünlü Strauss'un etkisinde, Rimsky-
onların karakteristik yönlerini olay, girişteki üfleme çalgılar Korsakov'dan ögrendigi usta 
inceleyerek müzikal şekiller koralinden sonra Ingiliz kornosunun orkestrasyonla yogurarak Roma'nın 
oluşturdugunu; özellikle kendi özgün pentatonik ve acıklı ezgisiyle güzell iklerini, ilginç yönlerini 
temalarını çagdaş ritim, armoni ve canlandırılır. Dvorak bu bölüme yansıtan Bolognalı Respighi'yi bazı 
kontrpuan tekniginin tüm Efsane başlıgını vermiştir. Bu ezginin eleştirmenler pek begenmez, "Eger 
olanaklarıyla geliştirip orkestral düzenlemesi daha sonra Preri Şarkısı Tescanini olmasaydı hiçbir zaman 
renklerle işleyerek senfonisini adıyla hafif müzik parçası olarak ün uluslararası alanda tanınamazdı" 
yarattıgını söyler. kazanmıştır. derler. 
1 S Aralık 1 893'te Anton Seidl 3 .  Bölüm 3/4'1ük ölçüde ve Mi  minör Respighi'nin i lk ve en güzel senfonik 
yönetimindeki New York Filarmoni tonda, çok canlı (Molto vivace) şiiri olarak kabul edilen Roma 
Orkestrası tarafından i lk  kez tempoda, üçgen (triangle) ve sert Çeşmeleri'ni ilk kez 1 1 Mart 
seslendirilen esere besteci "Yeni akorlarla başlayan i lkel vahşi l ikteki 1 9 1 7'de Roma'da Augusteo'da, 
Dünyadan Izienimler ve Selamlar" bir scherzodur. Dvorak bölümün Venedik dogumlu -bazılarınca 
başlıgını vermişti. "Dvorak eserinde ana temasını, yazmayı tasarladıgı Toscanini'den daha yetenekli kabul 
belki zenci spiritüellerini veya Hiawatha Operası'ndaki Kızılderili edilen- Parsifal'i ltalya'da i lk kez 
kızılderili ezgilerini kullanmaınıştı dansı olarak düşünmüştü. Bu çılgın yöneten, sivri dilli ünlü ltalyan şef 
ama, o kadar ustaca ve otantik dans ı va ls  şeklindeki iki T rio, vatana Antonio Guarnieri ( 1 880- 1 952 
çalışmıştı ki Amerikalılar bile kendi selam yollar gibi izler: Önce tahta Mi lano) çaldırdı. Senfonik şiire 
melodilerini duyduklarına üflemelerle duyurulan melankolik Mi kendine özgü, kişisel bir form veren, 
inanıyorlardı" der müzik yazarı Majör tondaki bölme, sonra da canlı bunu renkli tasvir unsurlarıyla l irizm 
David Ewen. Bu nedenle de eser, bir Bohemya dansı. Bu trio ve duyguyu kaynaştırarak elde eden 
NBC şirketinin yaptıgı bir dinleyici bölmesini Longfellow şöyle tanımlar: Respighi hemen başarı kazandı, hem 
anketinde Amerika'da en sevilen "Sanki Bohemya'daki bir kır de Roma'nın güzelliklerini 
senfoni olarak seçildi. lokantasına Schubert i le birlikte ebedileştirdi. Respighi partisyona şu 
2/4'1ük ölçüde ve M i  minör tondaki konuk olduk". satırları yazmış: "Besteci bu senfoni 
1 .  Bölümde klasik sonat formu (ana 4. Bölüm 4/4'1ük ölçüde, neşeli ve şiirde dört Roma çeşmesinin, günün 
tema-yan tema-ikinci tema ve ateşli (AIIegro con fuoco) tempoda ve degişik saatlerine göre karakterlerini 
gelişimi-tekrar ve koda) Beethoven yine Mi minör tondadır. Kısa girişi, ve çevreye uyumunun en iyi oldugu, 
veya Brahms'ın yaptıgı gibi, aynen trompet ve kornotarın tutkulu ona en güzel göründügü kendisinde 



uyandırdıgı duygu ve izlenimi 
yansıtmak istemiştir." 
Roma Çeşmeleri'nin 6/4'1ük ölçüde, 
oldukça agır (Andante mosso) 
tempoda, gizemli bir sis içindeymiş 
gibi başlayan 1 .  Bölümü besteci yine 
partisyanda şöyle tanımlıyor: "Şiirin 
ilk bölümünde Valle Giulia'daki 
çeşmenin pastaral görünümü 
canlandırıl ır: Bir koyun sürüsü 
geçmektedir ve Roma sabahının taze 
ve nemli sisinde kaybolur." Respighi 
bu bölümde flütün sihirli 
sonoritesinden yararlanır; arka 
plandaki sürdinli ikinci kemanların 
flajole eşliginde mırıltı gibi, uyanan 
nün ilk saatlerini anlatır. Sonra da 
obua ve klarnede gün yavaşça 
aydınlanır. 
Mitolojide deniz tanrısı olan, 
dalgaların dibinde altın bir sarayda 
oturan, çevreye korku salan 
Triton'un adını taşıyan çeşmenin (La 
Fontana di Tritone) sabah saatleri 2. 
Bölümde 3/4'1ük ölçüde, canlı (Vivo) 
tempoda canlandırılır. ltalyan 
heykeltıraş Bemini'nin 1 640'ta 
Piazza Barberi ni' de yaptıgı T ri ton 
Çeşmesi'nin anlatımında önce, 
kornonun kısa çagrısı ve disonanslı 
trillerle, gün ışıgının daha da 
aydınlanmış oldugu vurgulanır. 
Respighi bölümü şöyle açıklar: 
"Birdenbire yüksek sesli ve ısrarlı 
korno sesi, orkestra trilleri üzerinde 
ikinci bölüm Triton Çeşmesi'ni 
başlatır. Bu neşeli sinyal çagrısı 
üzerine Naias'lar (su perileri) ve 
Triton'lar koşuşup birbirini izleyerek 
gelir, fışkıran suların ortasında 
çılgınca bir dansa başlar . . .  " 
3. Bölümde 3/4'1ük ölçüde, ı l ımlı 
çabukluktaki (AI Iegro moderato) 
tempoda, Trevi Çeşmesi'nin (La 
Fontana di T revi) ögle üzeri saatleri 
canlandırılır. Romalı mimar Niccolo 
Salvi'nin ( 1 697- 1 75 1  ) ,  Papa XII . 
Clemens'in açtıgı proje yarışmasını 
kazanarak 1 732' de yaptıgı ve bugün 
bile turistlerin en çok ziyaret ettigi 
yer olan T revi Çeşmesi için 
Respighi, partisyana şu satırları 
yazmış: "Orkestra figürleri üzerine 
törensel bir tema duyulur: Ögle 
üzeri Trevi Çeşmesi. Bu törensel 
tema tahta üflemelerden metal 
üfleme çalgılara geçer ve zafer dolu 
bir hava kazanır. Fanfarlar 
(trompetler) seslenir: Aydınlanan 
suların üzerinde Neptün'ün, 
denizatları tarafından çekilen arabası 
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geçer ve onu, peşinden gelen 
Sirenler ve Triton'lar izler. Bu alay 
uzaklaşırken sürdinli trompetler 
solgun şekilde uzaktan yansır". 
4. Bölüm günbatımında Villa Medici 
Çeşmesi'ni (La Fontana di Villa 
Medici) agırca (Andante) tempoda, 
önce 4/4'1ük ölçüde canlandırmaya 
başlar. Roma'da Fransa Akademisi 
olarak kullanılan ve 1 540 yılında 
tamamlanan, A. Lippi'nin revaklarıyla 
ünlü olan Medici viiiasının 
bahçesindeki çeşmeyi besteci 
partisyanda şöyle tanımlar: 
Dördüncü bölüm Villa Medici 
Çeşmesi hafif şıpırtılar üzerinde 
hüzünlü temayla belirir. Güneşin 
batışında insanın düşüncelere daldıgı 
saattir bu. Hava çan sesleri, kuş 
cıvıltıları ve yaprak hışırtılarıyla 
dolmuştur. Sonra her şey gecenin 
sessizliginde kaybolur". (Süre 1 6') 

Respighi: Roma Çamları 
(1 Pini di Roma) Senfonik Şiiri 

/. 1 pini di Vi/la Borghese (AIIegretto 
viuace); 2. Pini presso una catacomba 
(Lento); 3. 1 pini di Gionicolo (Lento); 
4. 1 pin i d ella Via Appia (Tempo di 
Marcia) 
Respighi'nin 1 923 Mayıs'ında 
başladıgı ve 1 924 sonbaharında 
tamamladıgı Roma Çamları Senfonik 
Şiiri, bu kentle ilgili üçlemesinin 
ikincisidir ve d igerleri gibi dört 
bölümlüdür. Bestecinin Belgafor adlı 
operasının Milane'da La Scala'daki 
23 Nisan 1 923'teki ilk yorumundan 
hemen sonra başladıgı eserin, 
1 4  Aralık 1 924'te Roma'daki 
Augusteo'da Bernardino Molinari 
yönetimindeki i lk yorumu önce 
protestolar, ıslıklar ve yuhalamalarla 
karşılanmış, ama sonundaki alkışlar 
bu tepkileri ortadan kaldırmıştır. 
Bunu izleyen günlerde ise 
Toscanini'nin yorumları esere Yeni 
Dünya'ya kadar ulaşan zafer yolunu 
açmıştır. Amerika'da ilk kez besteci 
yönetimindeki Philadelphia Senfoni 
Orkestrası tarafından I S  Ocak 
1 926'da seslendirilen eser için 
Respighi, konser programiarına şu 
satırları yazmış: "Daha önceki Roma 
Çeşmeleri adlı eserinde doganın 
izieniminin sesli anlamlarını 
yansıtmaya çalışan besteci bunu, 
Roma Çamları'nda dogayı, anıları ve 
görüntüleri tekrar hatırlamak için 

bir başlangıç noktası olarak 
kullanmıştır. Roma manzaralarının 
çok karakteristik unsuru olan 
yüzlerce yı l l ık agaçlar, Romalı 
yaşamındaki en önemli olaylara 
tanıklık yapmıştır." Respighi ayrıca 
bir söyleşide, konserde fonografla 
(plak çalar) özgün bülbül sesini 
kullanması konusunda "Bir 
kolcratur sapranonun çıkarabildigi 
ses bile suni olurdu" demiştir. 
Dört bölümü hem atmosfer, hem 
de kuruluşları bakımında farklı olan 
Roma Çamları'nın Villa Borghese'nin 
Çamları başligını taşıyan ilk 
bölümünü Respighi şöyle tanımlıyor: 
"Villa Borghese'nin çam agaçları 
arasında çocuklar oynamaktadır; 
halka şeklinde dans etmekte, askeri 
marşlarla eglenmekte, savaşmakta ve 
akşam kırlangıçları gibi, kendi 
bagrışmalarını dinlemekte ve sonra 
da kaçmaktadır. Sahne beklenmeyen 
biçimde degişir." Bu sürekli canlı 
tempoda tarantella dansı, marş 
motifleri ve eski Roma çocuk şarkısı 
da, güneş ışıgı altında çocuk 
kahkahaları gibi parlak ve açık 
renklerde yansırken her şey karışır; 
neşeli bir trompet tınısını izleyen 
fortissimo ile alacalı bulacak hava 
sona erer. 
2. Bölüm 4/4'1ük ölçüde ve agır 
(Lento) başlar. Bir yeraltı mezarın ın, 
Katakomb'un yanındaki çam 
agaçlarını (Pini presso una 
Catacomba) canlandıran bu sahneyi 
Respighi şöyle anlatıyor: "Bir 
katakombun girişindeki çarnların 
gölgesinin derinliginden süzülen 
hüzünlü bir şarkı bize kadar ulaşır; 
törensel bir ilahiye dönüşür ve 
sonra söner." Bundan öncekiyle 
büyük bir kentrast oluşturan 
bölümde, Respighi'nin eski müzige 
olan yogun ilgisi sezilir. Karanlıktan 
yükselirmiş gibi bas yaylılada sürdinli 
kornciarın org benzeri duyurulan 
akorlarıyla giren bölümde, mezarın 
içinden gelirmiş gibi duyurulan 
Gregoryen müzigini anımsatan 
ezgiyle modal armoni bunu gösterir. 
Uzaktan trompetle yansıyan ezgiye 
yaylı çalgıların zarif eşligi ise ayrı bir 
güzell ik oluşturur. 
4/4'1ük ölçüde ve yine agır (Lento) 
tempodaki Janiculum'daki Çarnlar (1 
pini di Gianicolo) piyanonun hafif 
kadansıyla başlayan, klarnetin 
duygulu ezgisiyle süren zarif bir 
noktürn'dür. Respighi'nin 



sözleriyle, "Havadan bir ürperti 
geçer: Berrak bir dolunay gecesinde 
Gianicolo'nun çarnlarının tepeleri 
hafif hafif sallanır. Dallar arasında bir 
bülbül şarkı söyler". Respighi'nin 
önceleri plakçalarla duyurdugu 
bülbül şakıması, günümüzde teyple 
yansıtılmaktadır. Bestecinin çok 
gelişmiş tını anlayışına, orkestraya 
kesin egemenligine güzel bir örnek 
olan bölümün başındaki "Resim 
sanatından daha fazla duyarlık!" 
ikazına uyularak gerçekleşen bu 
tablo, pastel renklerle örülür; ince 
melodiler, obua ve keman arasında 
gezinir, ama yine klarnette karar 
kılar. Bülbül şakımasından sonra 
yoklukta kaybolurmuş gibi, uzaktan 
gelen marş benzeri boguk davul 
tınısı eşliginde söner. 
4. Bölüm, 4/4'1ük ölçüde ve marş 
temposunda (Tempo di Marcia) 
Romalıların ünlü yolu Via 
Appifa'daki çamları (1 pini della Via 
Appia yansıtır. Romalı askerlerin 
kente dönüşünde geçtikleri yolun 
her iki yanındaki asırlık çamlar, 
Romalıların şanlı şerefli geçmişini ve 
büyük imparatorlugu da görmüştür. 
Çok hafifçe üç ppp (pianissimo) i le 
başlayarak çok şiddetliye, üç fffye 
(fortissimo) kadar yükselen 
kreşendo üzerine kurulmuş olan 
final, önce askerlerin belli bel irsiz 
ayak sesleri ritmiyle başlar. Eski 
Roma'nın görkemini yeniden yaşama 
geçiren, giderek yogunlaşan ve 
vurma çalgılada metal üfleme 
çalgıların egemenligine giren bölümü 
Respighi şöyle tanımlıyor: "Via 
Appia'yı sabah sisi örtmüştür. 
Sadece, hala yaşayan bu çamlar 
Romalıların seferlerinin trajik 
görünümünde bekçilik yapmaktadır. 
Insan belirsiz şekilde, sayısız ayak 
seslerinin ritmini duyar gibi olur. 
Şair, bu çok eski şerefin ruhunun 
tekrar yaşadıgını duyar. Fanfarların 
ugultusu içinde Romalı Konsül, 
ordusuyla yeni dogan güneşin 
parlattıgı kutsal yoldan (Via Sacra) 
Capitol'e zaferle dönmektedir." 
(Süre 23') 
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ÖDÜLLÜ PiYANiSTLER 

LAUREATES OF THE QUEEN ELISABETH PIANO COMPETITION 

Kraliçe Elisabeth Vakfı'nın işbirligiyle. 
In cooperarion wirh  Queen El isaberh Foundat ion. 

• 
3[ 

KatkiltlYI iri n iSTANBUL MENKUL KlYMETLER BORSASI 'na teıekkiir ederiz. 
\l'le u•ould /ike to tbank iSTANBUL STOCK EXCHANGEfor spomoring ıbis perfomıance. 

ROBERTO GIORDANO, piyano piano 
(2003 yıl ı 4. 1ük Ödülü 2003 4th Prize) 

johannes Brahms 
Dört Bala d, Op. l O Fo ur Bal lacls , Op. l O  

Frederick Chopin 
4. Balad, Op.52 Baliaci No.4 ,  Op. 5 2  

Ara lnrerval 

Schuhert-Liszt 
Üç Şarkı Three Liecler: Der M11ller und der Bach Fmh!ingsla11be Das \'(/andern 

Franz Liszt 
Rigo/etto'dan Parafraz Rigoletto Paraphrase 

Mozart'ın Don Giovonni operası üzerine Fantazi 
R e m i niscences of Mozarr's Don ) ua n  

2 1 .6.2004, Darphane-i Amire Binaları The l mperial Mi nt, 1 8:00 

WEN-YU SHEN, piyano piano 
(2003 yıl ı 2.1 ik Ödülü 2003 2 ncl Prize) 

Ludwig van Beethoven 
Appasionata, Op.27, No.2 

johannes Brahms 
Balad, Op. l O, No. l Bal lacl, üp . ı  O, No. l 
Balad, Op. l O, No.2 Ballacl, Op . L O, No .2  

Sergey Prokoy(iev 
Si Majör Sonat, Op.83, No.? Sonata i n  B Major, Op.83, N o . 7  

Wolfgang Amadeus Mozart 
Fa Majör Sonat, KV332 Sonara in F Major, K V 3 3 2  

Maurice Ravel 
Gaspard de la nuit 

Franz Liszt 
Mozart'ın Don Giovanni operası üzerine 

Remin i scences of Mozart '  s Donjuan 

22.6.2004, Darphane-i Amire Binaları The lmperial 

ROBERTO GIORDANO 

• Egitimine Paris'teki Alfred 
Cortot Okulu'nda başlayıp Pesare 
Konservatuvarı'nda devam eden 
Roberto Giordano bugün 
çalışmalarını lmola'da Piero 
Rattalino ve Leonid Margarius ile 
sürdürmektedir. Ulusal ve 
uluslararası yarışmalarda birçok ödül 
kazanan sanatçı 200 1 'deki Busoni 
Yarışması'nda fınale kaldı. Bu 
tarihten itibaren solist ve oda 
müzisyeni olarak sıkça salonlarda 
yer aldı ve Marie Hallynck, Feng 
N ing ve Jose Van Dam gibi 
sanatçılada resitaller verdi. Birçok 
CD kaydı da bulunan Giordano, 
2003 yılında düzenlenen Kraliçe 
El isabeth Yarışması'ndaki ödülü 
sonrası Belçika'da Europalia, 
Jeunesses Musicales, Liege Filarmoni 
Orkestrası'yla, lsviçre'de Verbier 
Akademi'de ve Istanbul Müzik 
Festivali'nde gerçekleşecek yogun 
bir konser programına başladı. 

• Afrer spending some r ime ar the 
Alfred Corror School in Paris anel 
Pesara Conservaroire, Roberto 
Giorclano currenrly studies i n  lmola 
u neler the cl i recrion of Piero Ranali no 
and Leonid Margarius. He has won 
numerous prizes ar national and 
international comper i rions and was a 
fi nalist at the Busoni Competi t ion i n  
200 1 .  He has s i  nce performed 
regularly as borh soloisr and chamber 
musician. He has given recirals wirh 
anisrs inciueling Marie Hallynck, 
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SEVERIN VON ECKARDSTEIN, piyano piano 

(2003 yılı l . l ik Ödülü 2003 I st Prize) 

Ludwig van Beethoven 
Si bemol Majör 1 1 .  Sonat, Op.22 Sonata No. I I in B fiat Major, Op. 22 

York Boıven 
Fa Minör S. Sonat Sonata No.5 in F Mi nor 

Ara lnterval 

Maurice Ravel 
Gaspar de la Nuit 

Oliver Messiaen 
1 3  No.lu Catalogue d'oiseaux'dan "Le courlis cendre"' 

"Le courlis cerıdrr from Catalogue d"oiseaux: No. I 3 

Liszt/ H orowitz 
I S  No.lu Macar Rapsodisi: Rakoczy Marşı 

H ungarian R hapsody No. l 5 : Rakoczy March 

23.6.2004, Darphane-i Amire Binaları The l mperial M int, I 8:00 

Feng N ing and Jose Van Dam. 
Roberto G iordano al ready has several 
CDs to his credit .  
H is fourth prize at the Queen 
Elisabeth Compet i r ion 2003 will  offer 
him rhe opportunity ro perform ofren 
in Belgium (Europalia, Jcunesses 
Musicales, Phi lharnıonic Orchestra of 
Liege, Festival of Flanders, ere . ) ,  
Swi tzerland (Vcrbiers Academy) anel 
notably at the International İstanbul 
Music Fest ival. 

WEN YU-SHEN 

• 1 986 yılından dogan Wen-Yu 
Shen sekiz yaşında Chengdu 
Konservatuvarı'na girdi. I 998 yılında 
Almanya'ya giderek egitimine 
Günther Hauer'le Karlsruhe'de ve 
Kari-Heinz Kanımeriing ile 
Hanover'de devam etti. On bir 
yaşında Şangay Yarışması ve iki yıl 
sonra Kitzingen'deki Seiler Genç 
Piyanistler Piyano Yarışması'nda 
aldıgı birincilik ödülleri sonrasında 
düzenli olarak resicaller vermeye 
başladı. 2003 Kraliçe Elisabeth 
Yarışması'ndaki ikincilik ödülü 
sanatçıya Belçika Ulusal Orkestrası 
ve Kazushi Ono yönetimindeki 
Monnaie Senfoni Orkestrası'nın yanı 
sıra Hollanda, lsviçre ve Türkiye'de 
konserler verme olanagı sagladı. 
2003 yılındaki yarışmanın en genç 
katılımcısı olan Shen, Cypres firması 
için Rachmaninov ve Stravinsky'nin 
yapıtlarını yorumladıgı bir CD 
kaydetti. 

• Born in I 986, W en-Yu Shen 
proved to be a child prodigy at the 
age of fıve entereel Chengel u 



Conservatory (Ch ina) ar rhe age of 
eighr. In ı 998, he moved ro Germany 
to continue his rraining wirh Gunther 
Hauer (Karlsruhe) and rhen Kari
Heinz K;immerling (Hannover). Ar 
rhe age of ı ı ,  he won first prize ar rhe 
Shanghai Comperirion and rwo years 
larer first prize ar rhe Seiler Piano 
Comper i r ion for Young Pianisrs in 
Kitzingen. He has performed 
regularly in recital .  
W inning second prize ar the 2003 
Queen El isaberh Comperirion has 
resulred in many proposals for 
concerrs in Belgium, norably wirh the 
National ürehescra of Belgium and 
the Monnaie Symphony Ürehescra 
conducted by Kazushi Ono, as well as 
concerrs in the Nerherlands, 
Swirzerland and Turkey . . .  The 
youngesr parricipant in the 2003 
Queen El isabeth Comper irion has also 
recorded a CD of Russian music 
(Rachmaninov and Stravinsky) with 
the Cypres label. 

SEVERIN VON ECKARDSTEIN 

• 1 978 yılında dogan Severin von 
Eckardstein müzik egitimine 
Düsseldorfta başladı. Daha sonra 
çalışmalarına Karl-Heinz 
Kanımeriing ve Klaus Hellwig devam 
eden müzisyen, aralarında 
Münih'teki ARD Yarışması'ndaki 
ikincilik, Leeds Yarışması'ndaki 
üçüncülük ve Jose lturbi 
Yarışması'ndaki ikincilik ödülü olmak 
üzere üzere birçok ödül kazandı. 
Berlin Senfoni, Ingil iz Oda 
Orkestrası ve BBC Filarmoni gibi 
önemli topluluklarla Almanya ve 
Ingiltere'de konserler verdi. 2003 
Kraliçe Elisabeth Yarışması'ndaki 
birincilik ödülü sanatçıya 
Almanya'daki WDR Köln ve Ruhr 
Piyano Festivali, ltalya'da Concerti 
de Tempietto ve Emilia Romagna 
Festivali, Japonya, Fransa, Kore, 
Kanada, Lübnan, Hollanda, Rusya ve 
Istanbul Müzik Festivali'nde bir dizi 
konserler verme olanagını sagladı. 

• Born in 1 978,  Severin von 
Eckardsrein is a nar i ve of Düsseldorf 
where he begaıı his music studies. He 
larer srudied w ith Kari -Heinz 
Kammerling and Klaus Hellwig. He 
has won prizes at several international 
competirions, inciueling the ARD 
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Comper i t ion in Munich (second prize 
in  ı 999), the Leeds Competition 
(third prize in  2000) and the Jose 
lrurbi Comper ir ion (second prize i n  
2002). H e  has given numerous 
concerrs in Germany and Great 
Britain, accompanied by various 
orchestras inciueling the Berli n  
Symphony Orchesrra, the English 
Chamber ürehescra and the BBC 
Philharmonic. 
His first prize at the Queen El isabeth 
Comperition 2003 brings wirh it a 
series of prestigious concerr 
engagements in Germany (i nciueling 
at the Klavier Festival Ruhr and 
WDR Cologne), Ausrria, Canada 
(Cenrre Orford, Calgary, Edmonton, 
Vancouver), Korea (Hoam Arts Hall  
in Seoul) ,  France, Hong Kong 
(Chopin Sociery), ltaly (Concerti del 
Tempietto in  Rame, Emi l ia  Romagna 
Fesr ival), )apan, the Lebanon (Al 
Bostan Fest ival), the Nerherlands, 
Russia (Oiympus Festival in  Saint
Perersburg), Turkey { lnternarional 
İstanbul Music Festival), ete. 

BELÇIKA'DAN ISTANBUL'A 
UZANAN BIR KÖPRÜ 

A BR IDGE BETWEEN 
BELG I UM AND İSTANBUL 

• Kraliçe Elisabeth Uluslararası 
Müzik Yarışması 1 95 1  yılında 
Majesteleri Belçika Kraliçesi 
Elisabeth'in girişimiyle başladı ve 
Eugene Ysaye Yarışması'nın bir 
devamı olarak kısa sürede 
kemancılar, piyanistler, besteciler ve 

son dönemde de şancılar açısından 
dünyanın en önemli yarışmalarından 
biri haline geldi. Kraliçe Elisabeth 
Yarışması bugünkü saygınlıgını son 
derece sıkı kurallarının yanı sıra 
dünyaca ünlü yorumcu, şef ve 
egitimcilerden oluşan seçkin jürisine 
borçludur. 
Yarışma her şeyden önce genç ve 
yetenekli müzisyenlere, radyo ve 
televizyon programları yapma, 
dünyanın belli başlı müzik 
merkezlerinde konserler verme ve 
de özel CD kayıtlarında yer alma 
fırsatı tanıyarak bu genç sanatçıların 
uluslararası alanda bir kariyer sahibi 
olmalarına destek vermektir. 
Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali'nin daveti bu anlamda 
ödüllü piyanistlerimizin 
kariyederinde son derece önemli 
bir adım olarak büyük anlam 
taşımaktadır. 
Elli yılı aşkın bir geçmişe sahip 
yarışınada ödül alanlar arasında 
Vladimir Ashkenazy, Jaime Laredo, 
Gidon Kremer, Vadim Repin, Frank 
Braley, Alexander Ghindin, Baiba 
Skride, Cristina Gal lardo-Domas ve 
Marie-Nicole Lemieux 
bulunmaktadır. Yarışmamız aynı 
zamanda I 983 yılında Piyano dalında 
ödül alan Hüseyin Serınet'le gurur 
duymaktadır. 
Genç kuşak piyanistler Severin von 
Eckardstein, Wen Yu-Shen ve 
Roberto Giordano'nun saygın bir 
etkinlik olan Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali'ne davet edilmiş 
olmaları benim için ayrı bir gurur 
konusu. Avrupa, Singapur, Kanada, 
Japonya, Lübnan, Rusya ve diger 
birçok ülkede verdikleri konserler 
sonrasında Istanbul'un bu saygın 
Festivalinin renkli izleyicilerinin 
sıcaklıgı ve konukseverliginin yanı 
sıra Istanbul kentinin zengin tarihi ve 
sanatından etkileneceklerinden 
eminim. 

• The Queen E l i sabeth I nternational 
Music Competition was creared in 
1 95 1 ar the i nitiative of Her Majesry 
Queen El isabeth of Belgium, and 
fallawing on from the Eugene Ysaye 
Comperition, this competition very 
quickly became one of the leading 
international competitions for 
violinists, pianists, compasers and, 
mo re recendy, s ingers. The Queen 
E l isabeth Competition owes i rs 



repuration ro i ts extremely stricr 
regulations, but alsa ro i ts 
outstanding j uries composed of 
performers, conducrors and educators 
of international renown .  
The Queen El isabeth Compet ition 
aims above all  ro assist young talented 
musicians ro launch an international 
career by offering them the 
opporrunity ro perform for radio and 
television, give concerrs all over the 
world, as well as feature in  special CD 
recordings. The lnternational İstanbul 
Music Festival's invitation addresses 
ro our laureates an extremely 
imporrant component in this search 
for international development for our 
prize winners. 
Laureates of the competi tion over the 
past fıfty years include Vlad imir  
Ashkenazy, Jaime Laredo, Gidon 
Kremer, Vadim Repin, Frank Braley, 
Alexander Ghindin,  Baiba Skride, 
Cristina Gallardo-Domas and Marie
N icole Lemieux. The Queen El isabeth 
Competition of Belgium is al so proud 
of i ts Turkish laureate H üseyin 
Sermet who won a prize in the Piano 
Competition in I 983. 
1 am thankful and proud ro see that a 
new generatian of young laureates are 
invited in the prestigious 
International İstanbul Music Festival: 
Severin von Eckardstein, W en Yu
Shen and Roberra Giordano. 1 am su re 
that after their performances al l  over 
in Europe, S ingapore, Canada, ]apan, 
Lebanon and R ussia and many other 
countries they all will appreciate the 
warm hospitality of the international 
public of İstanbul' s prestigious 
Festival and the rich arristic history 
and l i fe of Istanbul. 

Michei-Etienne van N es te 

Genel Sekreter 
Kraliçe Elisabeth Vakfı 
Secretary General 
Queen El isabeth Foundation 
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BAROK MÜZiGiN VENEDi KLi USTALARI 

VENETIAN MASTERS OF BAROQUE 

� 
KOÇBANK 

Katkılart irin KOÇBANK A.Ş. 'ye te;ekkiir ederiz. 
W e would /ike to thank KOÇBANK A.Ş. for spomoring this performance. 

VENEDIK BAROK ORKESTRASI YENICE B A ROQUE ORCHESTRA 

ANDREA MARCON, şef conducror 

S IMONE KERMES, soprano t 

johann Sebastian Bach 
Iki obua, fagot, yaylı çalgılar ve sürekli bas için 

Do Majör 1 .  Uvertür, BWV 1 066 
Overrure No. ı in  C Major for two oboes, bassoon, 

srr ings and basso conrinuo, BWV ı 066 

A ntonio V ivaldi 
Yaylı çalgılar ve sürekli bas için Re Majör Konçerto, RV 1 2 1  

Concerro for srrings and conrinuo i n  D Major, R V ı 2 1  
Soprano, yaylı çalgılar ve sürekli bas için M otet: 

" In turbato mare irato", RV627 t 
"In rurbaro mare iraro", Moret for soprano, 

srrings and basso conrinuo, R V627 

Ara ı nrerval 

johann Sebastian Bach 
Org Konçertosu: BWV 1 059 No.lu klavsen, obua, yaylı çalgılar ve 

sürekli bas için Re M inör Konçerto'dan uyarlanmıştır. 
Concerro for organ, after the concerro for harpsichord, oboe, 

srrings and basso conrinuo in D M inor, BWV 1 05 9  

ANDREA MARCON 

• Günümüzde erken dönem !talyan 
müziginin en önemli yerumcu ve 
uzmanlarından biri olan Andrea 
Marcon, Vanni Ussardi'yle başladıgı 
müzik çalışmalarını, org ve klavsen 
üzerinde yogunlaştırdı. 1 983'te 
lsviçre'ye giderek burada Jean
Ciaude Zehnder (org ve klavsen); 
Hans M. Ünde (şeflik); Jordi Savall 
(oda müzigi) ve Jesper Christensen 
(sürekli bas) ile birlikte çalıştıgı 
Cantonum Basiliensis'ten mezun 
oldu. Andrea Marcon, o günden 
itibaren org, klavsen yorumcusu ve 
orkestra şefi olarak önemli bir 
uluslararası kariyer yaptı; Avrupa'nın 
en önemli konser salonlarında ve 
festivallerinde konserler verdi. 
Birçok yarışmada ödül alan sanatçı 
yaptıgı kayıtlarla da Premio Vivaldi 
Cini, Diapason d'Or ve Alman Plak 
Eleştirmenleri Büyük Ödülü gibi belli 
başlı ödüller aldı. Erken dönem 
müziginin tanıtımında önemli bir rol 
oynayan Marcon, Uluslararası Org 
Festivali Citta di Treviso'nun 
kurucusu ve sanat yönetmeni olarak 
Treviso'nun tarihi ergiarının 
restorasyonu çalışmalarına katıldı. 
Marcon, barok opera alanında Alan 
Curtis'le Gluck'ün Paride e E/ena ve 
Monteverdi'nin ll Ritorno di U/isse in 
Patrio yapıtları üzerinde çalıştı. 
Andrea Marcon, 1 997' den bu yana 
Basel'deki Schola Cantorum 
Basiliensis'te klavsen ve org dersleri 
vermekte, birçok uluslararası 
yarışmada jüri üyeligi yapmaktadır. 

• Andrea Marcon is today considered 
to be one of the foremost speciaıists in  
and performers of early !tali an m us i c. 
Born in Treviso in ı 963, he s tarred his 
musicaı studies under Vanni Ussardi ,  
gtaduating in organ and harpsichotd. 
In ı 983 he moved to Switzerland and 
specialized his studies in early music at 
the Camorum Balisiensis , where his 
teachers were Jean-Claude Zehnder, 
Hans M. Linde, Jordi Savall (chamber 
music), and Jesper Christensen (basso 
continuo), and in ı 987 he obtained a 
Diploma in Early Music. Si nce then 
Andrea Marcan has enjoyed an 
extremely successfuı international 
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Tomaso Albinoni 
Iki obua, yaylı çalgılar ve sürekli bas için 

Re Majör Konçerto, Op.9, No. l 2  
Concerto in D Major for cwo oboes, scrings and basso conrinuo, Op.9, No. l 2  

• A llegra • Adagio • A llegra 

Antonio Vivaldi 
Soprano, yaylı çalgılar ve sürekli bas için Motet: 

"Sum in medio tempestatu m", RV632 t 
"Sum in medio cempescacum .. , Morec for soprano, 

scrings and concinuo, R V632 

24.6.2004, Aya Irini Müzesi Hagia Eirene Museum, 20:00 

career as an organisc, a harpsichordisc 
and a conducror, and has made 
numerous appearances in many of 
Europe's concerr halis and music 
fesrivals. His recordings have won him 
che Premio Vivaldi for early I ralian 
music from rhe Cini Foundarion in 
Venice, che French Diapason d'Or and 
rhe German Preis der Deucschen 
Shallplaccen Kririk. An enrhusiasric 
promorer of early m u sic, he has pla yed 
a prominenr parr in rhe resrorarion and 
re-evaluarion of Treviso hisroric organs 
as a founder and arrisric direcror of rhe 
Inrernarional Organ Fesrival Citra di 
Treviso. Since 1 997 he has been 
reaching harpsichord and 
inrerprerarion ar rhe Schola Camorum 
Basiliensis in  Basel. He has also been a 
jury member for several inrernarional 
comperirions. 

VENEDIK BAROK ORKESTRASI 

YENICE BAROQUE ORCHESTRA 

• Venedik Barok Orkestrası'nın 
kurulma projesi I 997'de Andrea 
Marcan'un San Rocco Akademisi 
yetkil i leriyle yaptıgı bir görüşmede 
ortaya çıktı. Bu görüşmeler 
sonucunda, yüzyıllar boyunca önemli 
bir sanat merkezi haline gelmiş olan 
ve Giovanni Gabrieli, Giovanni 
Battista Grillo, Giovanni Picchi ve 
Francesco Cavalli'nin yapıtlarının 
yankılandıgı önemli bir müzik 
merkezi olan San Rocco Büyük 
Okulu'nun yerleşik bir orkestrasının 
kurulmasına karar verildi. Halen 
topluluktaki müzisyen sayısı 
seslendirilen repertuara göre, 
standart orkestralardan oda 
orkestrasına ve hatta daha geniş 



orkestra formatiarına kadar büyük 
bir çeşitl i l ik gösteriyor. ürkeseranın 
yaptıj!ı kayıtlar ve tanınmış solistlerle 
verdij!i konserleri de kapsayan 
çalışmaları, genel olarak 1 S00-
1 700'1ü yılları kapsayan ltalyan 
müzij!i ve her zaman en iyi solistler 
ve otantik enstrümanlarla 
seslendirilen !talyan barok opera 
repertuarının yeniden keşfı üzerinde 
yoj!unlaşıyor. Topluluj!un önemli 
çalışmaları arasında Alessandro 
Marcello'nun daha önce 
yayınlanmamış yapıtlarını içeren bir 
CD; Monteverdi'nin Vespro di 
Notale'sinin yeni yapımı ve 1 998 
Aralık ayında St. Marco 
Katedrali'nde gerçekleştirilen 
geleneksel yeni yıl konseri yer 
alıyor. Venedik Barok Orkestrası'nın 
Ingiltere ve Fransa' da verdij!i ve 
büyük bej!eni toplayan konserlerinin 
ardından eleştirmenler orkestrayı 
"otantik bir dışavurum" ve "yeni 
ltalyan barok tarzının gerçek ifadesi" 
olarak dej!erlendirdi. 

• The V en ice Baroque Orchestra 
project was born in I 997 out of the 
meeting between Andrea Marcon and 
the Accademia di San Rocco. The 
larter is the residem arehescra of the 
Scuola Grande di San Rocco, in  
Venice, the invaluable art  and culture 
centre where Tintoretto's breathtaking 
pictorial art merges with a rich 
musical history echoing celebrities 
such as Giovanni Gabriel i ,  Giovanni 
Batista Gril lo, Giovanni Picchi and 
Francesco Caval l i .  The number of 
inscrumenralists varies according to 
repertoire, from the standard typical 
of chamber orchescras to larger 
numbers of a dassic orchestra. The 
Orchestra's activity, which includes 
numerous recordings and frequent 
collaborations with renowned 
solosists, focuses mainIy on I ralian 
music production berween I 500-
1 700, w ith an emphasis on the rich 
Yenerian trad ition and on the 
rediscovery of I ralian baroque opera, 
for che performan ce of which the 
arehescra often avails itself of the 
collaboration w ith presrigious soloists 
specializing in  interpretarion with 
original instruments. In September 
I 998 the V en ice Baroque Orchestra, 
conducted by Andrea Marcon, 
performed at the Fenice Theatre for 
the fırst execution in modern times of 
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L 'Orion b y  Francesco Caval l i ,  a n  opera 
revised and transeribed by Andrea 
Marcan h imself. Other imporrant 
produetions include a CD w ith 
unpubl ished music by Alessandro 
Marcello wir h the Arrs Recording 
Company and the reconsrrucrion of 
Monteverdi's Vespro di Natale, various 
TV recordings, and on December 
I 998 at the RAl 2 Broadcasr of the 
rraditional Chrisrmas Concert from St. 
Mark"s Basilica in Venice. Successful 
performances in England and France 
have won rhe Ve n ice Baroque 
ürehescra unanimous appreciation and 
crirics have hailed it as an "authentic 
revelation", "the true expressian of rhe 
new l talian sryle Baroque" and "a real 
joy for all l isteners". 

SIMONE KERMES 

• Leipzig'de doj!an soprano Simone 
Kermes müzik egitimini Helga 
Forner'dan aldı ve El isabeth 
Schwarzkopf, Barbara Schlick, Jessica 
Cash ve Dietrich Fischer
Dieskau'nun ustalık sınıfiarına katıldı. 
1 993'te Berlin'de düzenlenen Felix 
Mendelssohn Bartholdy ve 1 996'da 
Leipzig'de düzenlenen Uluslararası 
Johann Sebastian Bach 
Yarışması'ndaki birincilik ödüllerinin 
ardından Fiordiligi, Konstanze, Gilda, 
Lucia, Ann Truelove ve Rosalinda 
rollerini seslendirdij!i opera kariyeri 
başladı. Sanatçı Euridice (Giuck), 
Tochter (Hindemith), Clivia (Dosta!) 
ve Alcina, Merab, Deidamia ve 
Asteria (Handel) rollerinin yanı sıra 
2000 yılında Schwetzingen ve 
lnnsbruck festivallerinde Legrenzi'nin 
La divisiona del manda'sunda Cincia'yı 
seslendirdi. Aralarında Schleswig
Holstein, Musik Triennale Köln, 
Beethovenfest Bonn, Feldkirch, 
Prague Autumn, Viyana 
Resonanzen'ın bulunduj!u birçok 
fescivalde yer alan Kermes, 
Avrupa'nın birçok kentinde Leipzig 
Gewandhaus, Prag Senfoni, Köln 
Senfoni gibi orkestralar eşlij!inde 
söyledi. Sık sık Thomas 
Hengelbrock, Peter Meumann, 
Herman Max, Martin Haselböck ve 
Alan Curtis gibi şeflerle çalışan 
sopranonun kayıtları arasında BMG 
için Hengelbrock yönetiminde 
Haydn'ın Yaratılış ve Alan Curtis 
yönetiminde Handel'in La Maga 

Abbandonata'sı bulunmaktadır. Yeni 
sezon projeleri arasında Purcell'in 
Dido ve Aeneas, Bach'ın Yeni Yıl 
Oratoryasu ve St Matthew's Pasyonu, 
Mendelssohn'un Paulus, Handel'in 
Samson, Shostakovich'in Blok 
Romances, Haydn'ın Yaratılış'ı ve 
Vivaldi'nin Motetler'i bulunan sanatçı, 
2004 yılında New York ve Paris'te 
yine Andrea Marcon yönetimindeki 
Venedik Barok Orkestrası ile 
Handel'in Siroe operasında Laodice 
rolünü seslendirecek. 

• Born in Leipzig, soprano Simone 
Kermes srudied wirh Helga Forner 
and in master-dasses w i rh El isaberh 
Schwarzkopf, Barbara Schl ick, Jessica 
Cash and Dietrich Fischer-Dieskau. I n 
I 993 she won the fırsr prize in the 
Felix Mendelssohn-Barrholdy 
Compet i tion in Berl in ,  and in 1 996 
was awarded second prize ar the 
I nternational Johan n Sebasrian Bach 
Comperi r ion .  
Kermes has been presented i n  oratorio 
and concerr performances in several 
European ciries as soloisr wi th  
orchesrras i ncluding rhe  Gewandhaus, 
Prague Symphony, Sraarskapelle 
Dresden, Il Complesso Barocco, 
Yenice Baroque, Ulsrer, WDR 
Symphony, Bologna Tearro Comunale 
and rhe Royal Flemish Phi lharmonic 
Orchesrras. Her recent performances 
have i ncluded appearances in Purcell 's 
King Arthur under Thomas 
Hengel brock; Vivaldi morers and 
arias at the festivals of Trigonale, 
Eisenach and Passau under Marcon; 
operatic and reciral appearances i n  
Florence, Ossiach, Görcingen and 
Ambronay under Alan Curris; and 
Purcell's Dido and Aeııeas under 
Thomas Hengelbrock. 
In  recent years, Simone Kermes has 
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appeared on numerous recordings, bölümüdür. 4/4' 1ük ölçüde, Bach'ın de yine alternativo'ludur. Do Majör 
several of which have been singled out tempo başlıgı vermedigi, ancak agır tonda ve tüm orkestrayla 
as the finest performances of the ve olgun (Grave) tempoda başlayan yorumlanan 1. Bourree daha canlı 
repertoire. These include Haydn's i l k  bölme, Fransız besteci lully'nin ve güçlü havadadır. ll. Bourree ise 
Creation w ith Thomas Hengelbrock yayl ı lar orkestrasının görkeml i  Do minör tonda, solist görevini 
for BMG, Handel arias and duets for girişlerini andırır; neşeli ve can l ı  yüklenen üfleme çalgıların ( ik i  obua 
Deutsche Harmonia Mundi, and the tempodaki ikinci bölme ise fugato i le fagotun) oluşturdugu üçlünün 
tide role in Hiindel's Deidamia for tarzındadır; orkestran ın koyu ve melankolisiyle karşıtl ık yaratır . . .  
Virgin Classics, both with Alan berrak renklerine üfleme çalgıların Süitin son bölümü ise, bol tekrarl ı ,  
Curtis. In 2004, she will make her karşıtlıgı i le geleneksel Barok 3/4'1ük ölçüde, canlı tempoda, 
debuts at Theatre des Champs-Elysees Konçertino şekline de olanak erken çag Fransız dansı olan iki 
and at the Brooklyn Academy of saglar . . .  Bunu izleyen eski Fransız Passepied'nin ilkinde melodi, obua 
Music in the role of Laodice in dansı Courante zarif havada, ve birinci kemanlarla duyurulur. l l .  
Hiindel's Siriie, w ith Andrea Marcon geleneksel şekilde 3/2'1ik ve 6/4' 1ük Passepied' de ise tema orta seslerde 
and the Venice Baroque Orchestra. ritim sallanımıyla (yani, notaların orkestra tarafından belirlenirken, 

Hemiola tarzında degerierinin obuaların dolgun kontrpuan 
degişmesiyle) sergilenir . . .  Süitin desteginden yararlan ı l ır. (Süre 25') 

]. S. Bach: Do Majör 3 .  Bölümü 2/2' 1 ik ölçüde, bu kez 
1 .  Orkestra Süiti, BWVI066 alla breve (çifte hızda) 

gerçekleştirilen Fransız dansı V ivaldi: Matetler 
• (Overture) • Courante • Gavotte lll Gavotte'lardır. 1. Gavotte güzel bir 
• For/ane • Menuet 1-11 • Bourree lll halk ezgisi benzeri melodisi ve Müzik tarihini solo konçertoları ile 
• Passepied lll berrak armonileriyle ilgi çeker. derinden etkileyen Antonio 
Bach'ın 1 72 1 -46 yılları arasında Obua ile başlayan ll. Gavotte ise Yivaldi'nin yaşamı boyunca 
Köthen ve leipzig'de yazdıgı sanılan, usta bir kontrpuanla işlenmiştir. besteledigi 700' den fazla yapıtın 
çagına uygun olarak Overture Obua bu ezgiyi üçlü ve altılı büyük bölümünü çalgı eserleri 
(uvertür) adıyla besteledigi dört aralıklarla parıltıl ı şekilde oluşturur. Ancak son derece 
orkestra süiti, onun büyük orkestra duyururken, keman ve viyolalar bir yetenekli ve çabuk beste yapabilen 
için tek eseridir. Yine Brandenburg trompet tanfarını taklit ederek Yivaldi, elli kadar opera ve bir o 
Konçertoları ile aynı zamanda neşeli anlar yaratır . . .  Süitin en kısa kadar da dini müzik bestelemiştir. 
yazıldıgı öne sürülen bu "Geç Barok bölümü, 6/4'1ük ölçüde, eski ve Egitimini kilisede alan ve din adamı 
Çag" eserler, bir uvertürle başlayan, sevimli bir Yenedik dansı olan olarak yetişen Yivaldi, saglık 
az ya da çok stilize edilmiş danslarla Forlane'dir. Zarif siciliane dansının sorunlarını öne sürerek, ruhban sınıfı 
20-25 dakika kadar süren, her biri daha kaba bir formu olan bu dansta içinde aktif bir rol almaktan her 
de degişik kadro için geniş çaplı fagot ve kontrhasların iki kısa bir zaman kaçınmıştır. Uzun yıllar 
orkestra müzikleridir. uzun ritimle (Anapest şeklinde) Yenedik'teki kızlar yetimhanesi 
Bach'ın 32 yaşında Prens leopold'un oktavlı inatçı sıçramaları, ünlü Ingiliz "Ospedale della pieta"da keman 
yanında kapelmeister (müzik müzik adamı Sir Donald F. Tovey'e ögretmeni olarak çalışan besteci, 
yönetmeni) olarak göreve başladıgı ( 1 875- 1 940) göre bir gondoldaki ögrencilerinden kurulu orkestra ile 
1 7 1 7  yılında Anhalt-Köthen'de kürek çekme hareketlerin i  yansıtır; verdigi konserlerle kısa zamanda 
olaganüstü çalgı toplulugu bulması, tiz seslerde, viyola ve ikinci tüm Avrupa'da büyük bir ün 
prensin dini müzige az ilgi kemanların duyurdugu melodi ise kazanmıştı. 
göstermesi ve yalnızca Kalvenist dalgaların çırpıntıs ıdır . . .  Süitin Yivaldi'nin görevi çalgı ögretmenligi 
ilahileri dinlemesi, üstel ik kil isede devamında yer alan danslar da, yine oldu için, besteci okul kilisesi için 
öyle pek degeri i bir org da önceki Gavotte gibi gerekli olan dini müziklerden 
bulunmaması Bach'ın enstrümantal alternativo'ludur: Yani bir sorumlu degildi. Ancak 1 7 1 3  yılında 
müzige yönelmesini saglamıştır. menuet'in Trio bölmesi içermesi okulun koro yöneticisinin 
Onun böylece bir kısmını gibi iki bölmelidir ve bunlarda ge- rahatsızlıgı, bir süreligine Yivaldi'nin 
Köthen'de, bir kısmını da leipzig'de nellikle çekici bir kentrast aynı görevi yapmasına neden oldu. 
yazdıgı bu süitlerdeki danslar da uygulanır. S. Bölümde, 3/4'1ük Yaklaşık üç yıl süren bu dönemde 
ister neşeli, ister mutlu havada geleneksel ritmiyle 1. Menuet besteci büyük çogunlugunu 
olsun, hiçbir zaman soylulugunu törensel havada obua, fagot ve yaylı "motet"lerin oluşturdugu dini 
yitirmez. Albert Schweitzer'in çalgıların şenlikl i vurgulamalarıyla yapıtlar besteledi. Oldukça eski 
deyimiyle "Rokoko çagının ideal gerçekleşir. Hafif sesle başlayan l l .  çaglardan beri kilisede 
müzikli tabloları"dır. Menuet ise yalnızca yaylı çalgılarla, seslendirilmek için kutsal ya da dini 
1 72 1 'de Köthen'de bestelenen Do iç çeker tarzdaki motifın bir mırıltı içerikli metinler üzerine yazılan 
Majör 1 .  Orkestra Süiti iki obua, gibi duygulu yorumu ve çekingen motetler, barok dönemde de yaygın 
fagot, yaylı çalgılar ve sürekli bas armonileriyle sanki Schubert'i olarak kul lanılıyordu. Yivaldi'nin 
için yazılmıştır. Girişte yer alan haberler gibidir . . .  6. Bölümün canlı matetlerinin büyük çogunlugu dini 
Fransız stili üç bölmeli Uvertür tempodaki, alla breve 2/4'1ük içerikli metinler üzerine yazılmıştır 
(Overture) süitin en uzun ölçüdeki eski dansları Bourree'ler ve latince'dir. 
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YILDIZLAR GEÇIDI  

ST ARS PARADE 

l:t!filll;l 
INŞAAT TAAHHÜT A .$. 

KatktlaYJ iri n BA YTUI? iNŞAA T  TAA HHÜT A .Ş. 'ye teşekkiir ederiz. 
\Ve u•o11ld /ike to thc111k BA YTUR iNŞA A T  TAAHHÜT A.Ş. 

for spansoring this perfmwıance. 

ISTANBUL DEVLET SENFONI ORKESTRASI 
İSTANBUL STATE SYMPHONY ORCHESTRA 

STEFAN SANDERLING, şef condunor 

FERHAN & FERZAN ÖNDER, iki piyano piano dua 

VANESSA REDGRAVE, anlatan narraror 

lgor Stravinsky 
Ateş Kuşu ( 1 9 1 9  versiyonu) Firebird ( 1 9 1 9  version) 

1. Giri� l nrroductione 
2. Ate� Ku�u ve Dansı L'Oiseau de Feu et sa daııce 

3. Prensesierin Dansı Roııdes des pri ııcesses 
4. Kral Kasçay'ın Cehennem Dansı 

Danse i n fernale du Roi Kastdchei 
5. Ninni Berceuse 

6. Fina! Fiııale 

Camille Saint-Saens 
Hayvanlar Karnavalı Les Carnaval des Ani maux 

1. Giri� ve Arslanların Kral Mar�ı 
· · ınrroduetion and Royal March of the Lion''  
2. Tavuklar ve Horozlar "Hens and Cocks" 

3. Yabani E�ekler " W i l d  Asses" 

4. Kaplumbagalar "Tonoises" 

5. Filler "The Elephant'' 
6. Kangurular " Kangaroos" 

7. Akvaryum "The Aquari u m "  
8.  Uzun Kulaklı Ki�iler 

" Personages wirh Long Ears" 

STEFAN SANDERLING 

• l ık müzik e�itimine anne ve 
babasıyla başlayan Stefan Sanderiing 
akademik e�itimini Leipzig 
Konservatuvarı'nda Kurt Masur ile 
yaptı. Çalı�malarına Güney 
Cal ifornia Üniversitesi ve Los 
Angeles Filarmoni Enstitüsü'nde 
devam eden sanatçı şeflik kariyerine 
1 989 yılında Tanglewood Yaz 
Festivali'nde Tanglewood Müzik 
Merkezi Orkestrası'nı yöneterek 
başladı ve burada Bernstein, Ozawa, 
Slatkin ve Temirkanov ile çalışma 
fırsatı buldu. 
Almanya'ya döndükten sonra 
Postdam Operası'nın genel müzik 
yönetmenli�ine atandı. 1 996'dan bu 
yana aynı görevi Mainz Devlet 
Tiyatrosu'nda sürdüren sanatçı, aynı 
zamanda Fransız ürehestre de 
Bretagne'ın müzik yönetmenli�ini de 
yapmaktadır. Sanderling, konser ve 
kayıtlarda Los Angeles Filarmoni, 
Londra Filarmoni, Philharmonic, 
Beriiner Staatskapelle, Staatskapelle 
Dresden, Yomiuri N ippon Senfoni, 
Bamberg Senfoni ve St. Louis 
Senfoni Orkestralarını yönetmiştir. 

• Music director of the Ürehestre de 
Breragne, Srefan Sanderiing received 
his early arrisric inspirarion from his 
parenrs. He srudied ar the Leipzig 
Conservatoire wirh Kurt Masur. Larer 
he nıoved to Los Angeles conrinuing 
his srudies ar the University of 
Sourhern California and the Los 
Angeles Philharmonic Institute. 
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9. Guguk Kuşu Ormanda His conducring career srarred wirh 
"The Cuckoo i n the Foresr " the Tanglewood Music Cenrre 
1 0. Kuşhane "The Aviary" Orchesrra in 1 989 ar the Tanglewood 
l l . Piyanistler "Pianisrs" Summer Music Festival, where he was 

1 2. Fosiller "Fossils" able ro work w ith Bernsrein, Ozawa, 
1 3. Kugu "The Swan" Slarkin and Temirkanov. 

1 4. Fina! "Finale" Back in Germany, Srefan Sanderi ing 

Dmitri Shostakovich was appoinred general music d irector 

Fa M inör 1 .  Senfon i ,  Op. l O Symphony No. I in F Minor, Op. I O 
of the Opera in Porsdam. S ince the 
1 996/ 1 997 season he has hele! this 

• A llegra 11011 troppo • Scherzo (Ailegro) • Lento • Allegra mo/to posirion ar the Sraarsrhearre Mainz as 

25.6.2004, Aya Irini Müzesi Hagia Eirene Museum, 20:00 
well as being music d irector of the 
Ürehestre de Breragne in  France. 
He has conducred many fıne 
orchesrras, for concerrs as well as 
recordings inciueling the Los Angeles 
Philharmonic, the London 
Philharmonic, the Phi lharmonica, rhe 
Beriiner Sraarskapelle Dresden, the 
Yomiuri Nippon Symphony Orchesrra, 
the Bamberger Sinfoniker and the St. 
Louis Symphony Orchesrra. 

ISTANBUL 
DEVLET SENFONI ORKESTRASI 

İSTANBUL 
STATE SYMPHONY ORCHESTRA 

• Istanbul'un müzik yaşamında 
önemli bir yeri olan Istanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası, 1 945'te besteci 
Cemal Reşit Rey yönetiminde 
kuruldu ve 1 972'de şimdiki adını 
aldı. 1 973'te müzik yönetmenliğine 
atanan Prof. G. E. Lessing'i Mircea 
Basarab ve Anatele Fistulari izledi. 
Aaron Copland, Erich Bergel, 
Vladimir Fedoseev, Jean Perisson, 
Veronica Dudarova, Tadeusz 
Strugala, Alexander Schwinck, 
Tamas Vasary gibi yabancı konuk 
şefler yönetiminde yerli ve yabancı 
birçok solistle konserler veren 
orkestra, Türk bestecilerin 
yapıtlarının birçoğunu i lk kez 
seslendirdi; radyo ve televizyon 
programları yaptı. Türk sanat ve 
kültürünün yurtdışında tanıtımı için 
birçok konser veren IDSO, 1 992'de 
ABD'nin Memphis kentinde açılan 
"Muhteşem Süleyman" sergisinde, 
1 993'te Münih'te yapılan Europa 
Musicale Festivali' nde, 2000 yılında 
Yunanistan'da yapılan Atina 
Festivali'nde ve 2003 yıl ında 
Japonya'da düzenlenen "Türk Yılı 
Etkinlikleri" çerçevesinde Tokyo'da 
verdikleri iki konserle Türkiye'yi 
temsil etti. 



• The İstanbul City Orchesrra of rhe 
municipaliry, which playeel a very 
imporranr role in rhe musical l ife of 
İstanbul, was founded in ı 94 5 by 
preeminenr Turkish composer Cemal 
Reşir Rey. In ı 972 rhe orchesrra was 
raken over by the Minisrry of Culnıre 
and renamed as rhe İstanbul Srare 
Symphony Orchesrra re-organ is ing 
oneler G. E. Lessing. In the fol lowing 
years it roured ar home and abroad, 
partic i paring i n various international 
fesrivals in İsranbul, Ankara, 
Braris lava and Parras. The Orchesrra 
has seen many foreign conducrors 
such as Fisroulari, Copland, Basarab, 
lonescu-Galati, Fedoseyev, Alexander 
Rabbari and Turkish conducrors 
Cemal Reşit Rey, Hikmet Şimşek, 
Gürer Aykal, Rengim Gökmen, and 
Erol Erdinç. Some of rhe foreign 
soloists who have performed wir h the 
ensemble are lgor Oistrakh, And re 
Navarra, Leonid Kogan, Heinrich 
Schiff, Yehudi Menuhin, Luciano 
Pavarorti , Jean-Pierre Ram pal, Sabine 
Meyer, Gidon Kremer, Naralia 
Gutman, and Giiher-Süher Pekinel, 
Fazı! Say, İd i l  Birer, Suna Kan, 
Ayşegül  Sarıca, Ayla Erduran, Verda 
Erman and Leyla Gencer, ro name a 
fe w. The orchesrra prem i e red 
numerous works of Turkish composers 
and has m ade record i n gs for various 
rad io and relevision programs. 

FERHAN & FERZAN ÖNDER 

• Canl ı  ve heyecan verici 
yorumlarıyla dünya müzik 
çevrelerinin en umut vaat eden 
genç piyano iki l isi olarak kendilerini 
gösteren Ferhan ve Ferzan Önder, 
on yaşında başladıkları müzik 
egitimlerine akademik olarak 
Hacettepe Üniversitesi'nde başladı 
ve ardından Viyana Müzik 
Akademisi'nde Noel Flores ve Paul 
Badura-Skoda i le devam etti. On 
dört yaşında Terni Piyano Ikilileri 
Yarışması'ndaki Jüri Özel Ödülü ve 
bundan birkaç yıl sonraki Hamburg 
Uluslararası Piyano Ikilileri 
Yarışması'nda aldıkları Birinci l ik 
Ödülü'nün ardından Avrupa, 
Uzakdogu ve ABD'de yogun bir 
konser trafigine başlayan sanatçılar 
New York Guggenheim, Londra 
Wigmore Hall, Leipzig 
Gewandhaus, Zürih T onhalle ve 
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Viyana Musikverein gibi öneml i  
birçok müzik merkezinde konserler 
verdiler. Katı ldıkları festival ler 
arasında Rheingau, Salzburg, 
Wiener Festwochen, Kuhma Oda 
Müzigi gibi önemli etkin l ikler 
bulunan Önderler, 2003 yıl ında 
ABD'deki Kingston Oda Müzigi 
Festivali 'nin yerleşik sanatçısı 
oldukları dönemde Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern ve Sir 
Peter Ustinov ile dostluklarının 
başladıgı Linz Festivali'nde çaldılar. 
M i lano Senfoni, Salzburg 
Mozarteum, Staatskapelle Dresden, 
Cordoba, Dresden Filarmoni ve 
Bruckner Orkestraları gibi 
topluluklarla çalışan ikil i 2003/04 
sezonunda New Japan Filarmoni, 
Orchestre des Pays de la Loire ve 
Nuremberg Senfoni ile çalacak. 
EMI için kaydettikleri Vivaldi'nin 
Dört Mevsim ' i  ve Gustav
Nottebohm'un Bach Üzerine 
Çeşitlerneleri prestijli Echo Klassik 
Ödülü'nü aldı. Sanatçıların son CD 
projeleri " i  00 1 Gece/Şehrazat" 
2003 yıl ında çıktı. Salzburg şehrinin 
Tanıtım Ödülü'nü almak için 
Salzburg Festival i 'ne i lk kez 
katılmaları sonrasında piyano 
ikil i lerinin duayeni Alfons 
Kontarsky i le yakın bir mesleki 
i l işki kuran Önderler 2003, yı l ında 
UNICEF'in "lyiniyet Elçisi" unvanını 
aldı lar. 

• The young Turkish rwin sisters 
Ferhan and Ferzan have esrabi is h ed 
themselves as rhe mosr prom ising 
piano duo of the younger generat i on 
in rhe world's concerr c ircuit  by 

means of the ir express i ve and 
elecrrifying playing. They began 
playing ar rhe age of j usr ren and only 
four years larer, rhey won rhe J ury 
Special Award ar rhe lnrernarional 
Duo Comperi r i ron in  Terni ( l raly). 
They also won rhe F i rsr Prize ar rhe 
lnrernarional Piano Duo Comperirion 
in  Hamburg. Perhan and Ferzan 
Önder in i rially received rheir solo 
training ar Hacertepe University in  
Ankara, rhen ar rhe Academy of 
Music  in  Vienna wirh Noel Flores and 
Paul Badura-Skoda. Since rhen, they 
have appeared ar rhe mosr imporranr 
concerr halis and fesrivals in  Europe 
and rhe Far Easr. Their fı rsr CD for 
EMI Classics, displaying Vivaldi 's 
FoJ/1' Seasons and rhe Bach-Variations 
by Gustav Nottebohm ,  won the 
coveted Echo Klassik Prize of the 
German Phono Academy. The new 
release of rhe Önders for E M I  classics 
in aurumn 2003 is  1 00 1  
Night.r!Sheherezade. 
Si nce their appearance at the Salzburg 
Festival on the occasion of be ing 
presenred rhe " Promorion Prize of the 
City ofSalzburg", the twins enjoy a 
close professional relarionship wirh 
the doyen of piano d uos, Alfons 
Konrarsky. In 2003 they have been 
nameel "Goodwil l  Ambassadors" of 
UNICEF. 

VANESSA REDGRAVE 

• Başarılarla dolu olaganüstü bir 
kariyere sahip olan ve 20. yüzyı l ın en 
önemli sinema ve tiyatro 
oyuncularından biri olarak kabul 
edilen Vanessa Redgrave 
dogdugunda, Lawrence Olivier "bu 
gece büyük bir yıldız dogdu" 
demişti. Babasının yakın arkadaşı 
olan büyük oyuncu kuşkusuz bu 
sözcüklerinin fazlasıyla 
gerçekleşeceginden bu kadar emin 
degildi. 
1 937 yı l ında Londra'da başarı l ı  bir 
oyunculuk gelenegine sahip bir 
ailenin çocugu olarak dünyaya gelen 
Redgrave egitimini Londra'daki 
Central School of Speech and 
D rama' da aldı ve 1 960'1arda Royal 
Shakespeare Company'ye katıldı. 
Babasıyla birl ikte rol aldıgı "A 
Touch of Sun'"ı "As You Like lt" 
izledi. Beyazberde de i lk kayda 
deger filmi "Morgan, A Suitable 
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Case for Treatment"taki rolü En Iyi the Arthur Mi ller-scripteel TV movie, olarak tanımlayan Gounod, onun 
Yardımcı Kadın Oyuncu dalında bir " Playing for Time" brought her an birçok ünlü bestecinin stilinde 
Oscar adaylıgı getirdiginde sinema Emmy. eserleri h iç zorlanmadan 
kariyeri daha da renklenen sanatçı, The 80s and 90s sa w Redg ra ve fı rm 1 y besteleyebildiginin altını çizer ve 
yarattıgı özgür ruhlu ve kararlı entrenched in character leads and bunun hiçbirini taklit etmemek için 
kadın karakterinin nörotik yönlerini supporr ing roles, her star persona's en emin yol oldugunu ekler. 
keşfe koyuldu. Başarı l ı  sinema vulnerability and eccentricity having Hayvanlar Karnavalı iki piyano, flüt, 
kariyeri 1 977 yılında Redgrave'in come completely to the fore. During pikola flüt, klarnet, glockenspiel, 
baskın kişiligi ve oyunculugunu ön the l 990s, Redgrave cam e into her ksilofon, çelesta ve yaylılardan 
plana çıkartan "jul ia"daki rolü ona own as a leading character actress. She oluşan bir oda orkestrası için 
En Iyi Yardımcı kadın Oyuncu appeared in  a number of distinguished yazılmıştır. Bölümlerin bir kısmı 
dalında haklı bir Oscar'ın sahibi films. Today, Vanessa Redgrave is hayvanları betimlerken, bir kısmı bu 
oldu. Amerikan televizyonundaki i lk stili feted worldwide as she brings co tasvirlere ek olarak ünlü bestecilerin 
filmi Arthur Mi l ler'ın yazdıgı screen and TV roles an authority and eserlerine göndermeler yapar. Eser, 
"Playing for Time" da Redgrave'e gravitas that younger actresses simply aslanın soylu yürüyüşüyle başlar. 
bir Em my Ödülü getirdi ( 1 980). cannot match. Takip eden bölümlerde 
BO' ler ve 90'1ar başarılı oyuncunun enstrümaniarın ya görünüşleri ya da 
karakter ve yardımcı rollerde çıkardıkları seslerle taklit ettikleri 
olaganüstü bir performans SAINT SAENS VE horozlar, gürültücü tavuklar ve 
sergiledigi yıllardır. Bu dönemlerde MÜZIKAL PORTRELER yabani eşeklerle tanışırız. 
çektigi "Howard's End", "A Month Kaplumbagalar'da Offenbach'ın 
by the Lake", "Wilde" ve "Smila's SAINT SAENS AND Orpheus Cehennemde'sinin kankanını 
Sen se of Snow" Vanessa MUSICAL PORTRAITS duyar gibi oluruz. Ancak Saint-Saens 
Redgrave'in doruga ulaşan bu bölümde kankanın temposunu 
performansıyla fı lmin bütün Meriç Soy/tt düşürmüş, kaplumbagaların eşlik 
atmosferine yayıldıgı yapımiardan edebilecegi yavaşlıga indirmiştir. 
birkaçı. Kariyerini 2000'1 i yı l lara da • "0, huzursuz yaşamlarımıza Ayni nüktedanlık Fifde de devam 
taşıyan Vanessa Redgrave yaşan en geçmiş zamanların tatlıligını ve eder. Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi 
iyi oyunculardan biri olarak kabul berraklıgını, yitip gitmiş bir dünyanın Rüyası ve Berlioz'un Faust'un 
edilmektedir. getirir." Fransız yazar Romain Lanetlenmesi'nin çok bil indik 

Rolland tarafından müzigi bu melodileri eşliginde Hayvanlar 
• Having pursued an enviable career sözlerle tanımlanan Camil le Saint- Karnavalı'nın kahramanlarından fıl 
which has been marked by numerous Saens, ünlü eseri Hayvanlar vals yapar. Beethoven'in Op.3 1 3. 
stage and screen accolades, Vanessa Karnavalı'nın i lk seslendirilişinden Piyano Sonatı hoplayıp zıplayan 
Redgrave is regarded as one of the sonra yaşadıgı süre boyunca kanguruları anlatır. Akvaryum başlıklı 
faremost stage and screen players of yayınianmasını yasaklamıştır. Oysa ki bölümde yaylılar, piyanolar ve 
the Iate 20th and early 2 1  st Cennıries. "Büyük Zoolojik Fantezi" hem ksilofon kendimizi müzikli bir 
When Laurence Olivier announced beseecinin adı telaffuz edi l ir  edilmez akvaryumda hissetmemizi saglayan 
that "tonight a great acrress has been akla gelen i lk eseri, hem de etkiyi yaratırlar. Piyanistler konser 
born" on the occasion of Redgrave's çocuklara klasik müzigi tanıtmak ve piyanistleri degil, bitmez tükenmez 
birth, he could not have known just sevdirrnek için en çok başvurulan sıkıcı egzersizleri tekrarlayan acemi 
how prescient his words would be. yapıtlardan biridir. piyano ögrencileridir. Eserin 
Having acted over 90 fılms and made Camille Saint-Saens, dinlenmek sonlarına dogru sahneye fosiller 
TV appearances, Redgrave received üzere gittigi Avusturya'da Hayvanlar çıkar ve tanınmış iki Fransız halk 
great crit ica! acclaim as well as awards Karnavalı'nı besteler. ilk defa 9 Mart şarkısı, Ressini'nin Sevil Berberi''nden 
throughout her outstanding career. 1 886'da bir konserde seslendirilir. bir arya ve beseecinin kendi eseri 
Born to a fami ly  of accompl ished 1 4  bölümden oluşan bu eser daha Iskelet/erin Dansı'nın eşliginde dans 
actors and trained at the Central sonraki bir iki seslendirmeden sonra ederler. Aslında Saint-Saens kendisi 
School of Speech and D rama in beseecinin istegi üzerine 25 Şubat ve diger bestecileri fosil olarak 
London, she joined the Royal 1 922'de Gabriel Pierne'in yönettigi niteleyip alaya almaktadır. Dünyaca 
Shakespeare Company in the and bir konserde gündeme gelinceye ünlü dansçıların büyük çogunlugunun 
earned praise for her stage appearances kadar en çok tanınan Kuğu başlıklı repertuarında yer alan Ku ğu' dan 
in the early 60s. bölüm hariç bir daha çalınmaz. sonra eserin finalinde daha önceki 
Her first notable film appearance was Hayvanlar Karnavalı neşeli ve alaycı bölümlerde tek tek tanıştırıldıgımız 
in "Morgan, A Suitable Case for tonuyla gerçek bir karnaval havası bütün hayvanlar bir araya gelerek 
Treatment", which brought her a Best yaşatır dinleyenlere. Toplam sadece eseri görkemli bir sona ulaştırırlar. 
Actress Oscar namination continuing yirmi iki dakika olan süresine karşın Gerçek dünyaya ait degildir bu 
with "lsadora". With the ti tle role of içinde rondo, romans, marş, etüd, eserde dinlediklerimiz. Besteci bize 
"Julia" ( 1  977) she won a richly vals gibi birbirinden farklı müzik kendi hayal dünyasını sunar. Bunu 
deserved Oscar as Best Supporri ng formlarını barındırır. Saint-Saens'ı yaparken de bizlerin aşina oldugu, 
Actress. Her American TV debut in  tanıdıgı en şaşırtıcı bestecilerden biri tanınmış melodileri alır ve müzikli 



hayvan portreleri çizerek dinlemesi 
son derece keyifli bir fantezi 
dünyasının kapılarını açar. Eserin bu 
neşeli havasının hafifl ik olarak 
algı lanacagından korkan besteciyi 
bazı eleştirmenler ciddiyetsiz 
bulmuşlardır. Oysa, çok tanınmış 
melodileri alıp kendi yaratıcıl ıgıyla 
birleştirerek ortaya müzikli bir şaka 
çıkartmak, dinlenmesi bu kadar 
kolay ve eglenceli bir eser yaratmak, 
gerçekle fanteziyi bir potada 
böylesine başarıyla eritmek, ancak 
Saint-Seans gibi bir usta tarafından 
gerçekleştirilebilir. 

• ' 'He brings i nro rhe m idsr of our 
presem resrkssness somerh i ng of the 
sweerness and clariry of pasr periods, 

somer hing rhar seems l i ke fragmenrs of 
a vani shed world."' Cam i l l e  Sainr-Saens, 

whose mllsic is dtfined as such by the 
famolls Frcnch wrirer Romain Rolland, 
forbade the publ icarion of his work 
u m i l  the r i me of his dear h.  However, 
the "Cra11d Zoolo)!,iral l'a111asy " is the 

most popular among his works as wel l  
as one o f  the most frequenr l y  referted 

pieces ro ger chi ldren acquaimed wirh 

classical music. 

Sai n r-Saens com posed Camivrıl of the 

A nima/s in Ausrria where he weıır for 
vacarion.  Ir prem iered ar a concerr on 

9 March 1 8H6. The su i re, freq uen r l y  
defıned as a musical joke, consisrs of 
1 4  pieces. Excepr for a few privare 
occasions, it was never performed 
again u n r i l  irs reappearance ar a 

concert conducred by Gabriel Pierne 

i n  February 1 92 2 .  

Camival of ibe A nima/s i s  cheerful and 

wirry i n  rone. Despire i rs rwenry-rwo 
m i n urt d urar ion,  the piece coınprises 

of several d i fferent m usical forms such 
as rondo, romance, march, erude and 

walrz. Gounod, who rhoughr of Sai n r 
Saens a s  one o f  r h e  most asro n i sh i ng 

arrisrs he had ever come across w i r h ,  
underli nes t h e  ease w i rh which he 

coın poses in rhe sryle of nıany wel l
known com pasers w h i l e  avoid i ng 

i m i rarion. 
Cami va/ of ilıe A rıima/s was com posed 

for rwo pianos and a chamber orchesrra 
cansisring of flure, picco lo, clarinet, 
glockenspiel, xylophone, and srrings. 
W hile some of the ınovenıenrs jusr 
portray aniınals, some orhers parody 
popular runes of some famous 

coın posers as wel l .  The work srarts 
wir h rhe royal march of rhe l ion.  

129 
W e ger ro meer w i th the cocks, the 
c l ocking hens and the wild asses. I n  
Tortoi.res we lıear whar sounds l i ke the 

cancan from Offenbach 's OrfJbeus ir� the 
Undeı·u•orld. W har Saiıır-Saens has done 
is that he has slowed down the reınpo 

so rlıar the rortoises are ab le ro 
acconıpany. The humour conrin ues 
wirh the f.lefJbanl which walrzes ro the 
nınes from a Mendelssohn ·s M idsmtllneı· 
Nigbi's Dream and the Danmatian of 
l'rutSI by Berlioz. Beerhoven's Piano 

Sonara N o. 3 ,  Op. 3 1  portrays the 
hoppi ng kangaroos. The srrings, pianos 

and the xylophone ereare an effecr ro 

the poiıır that we feel l i ke s w i m m i ng 
in a ınusical aquariunı. Towards rhe 
enel, rhe l i feless fossi l s  are i n t roduced as 
rhey ciance ro a couple of popular 

French nu rsery rhymes; Ross i n i 's  The 

Barbet' of Seı;il/e and Dem se Alacabre of 
his own . Sainr-Saens nıocks h is  fel low 
compasers as wel l as h i nıself by 
portraying rhem as fossils i n  th is  most 

parod isric ınovement. Afrer the elegant 
and g racefu l Swan, the most popular 

piece of the s u i re, a l l  aniınals coıne 
rogerher reaching a grand fı nale. 

Whar we l isren w doesn'r belong ro 
the world we l ive in bur rather ro an 

i maginary world of fantasy. The 

composer al lows us a vision of h i s  
iınag i narion.  He rakes melodies we 

are al ready faın i l iar w i r h  and by 
paiııring ınusical porrrairs of a n i ınals,  
he opens us the gares of a fu n fantasy 

world that he envisions.  Sa i n t  Saens 
who feared his repurat ion as a serious 

coınposer would be damaged by the 
frivol i t y  of rhe su i re has been the 

targer of soıne crir ics ar the r i me. 
However, ro compose a work of such 
clarity,  ease and elaborarion and 
ıııasrerfu l l y  aıııalgamare rea l i t y  w i t h  
fantasy can o n l y  be reali sed b y  a rrue 
crafrsnıan such as Sai nt -Saens h i mself. 
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BACH AKŞAMI 

BACH EVENING 
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("?,;\ Boehringer 
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Katkıları için \YIESTDEUTSCHE LANDESBANK 
BOEHI?JNHER INGELl-I El M İLAÇ TİC. A.Ş .. L\'KIA I'(IQRLD-SİLKAR 

TUI?JZM YA TIRIM VE IŞLETM ELERI A.Ş. ve SHELL TURKIYE"ye teşekkiir ederiz. 
\'(/e would !ike to thank I'(IESTDEUTSCI-IE LANDESBANK. 

BOEHRINHER INGELI-lEINI İLAÇ TİC. A.Ş. ,  L YKIA I'(IQRLD-SİLKA I? TUI?İZM 
Y A Til?! M VE İŞLETMELEI?İ A.Ş. cmd SHELL TU RKE)' for sponsorinR this Jmformcmce. 

FREIBURG BAROK ORKESTRASI F R E I BURG BA ROQUE ORCHESTR A  

GOTTFRIED V O N  D E R  G O L  TZ, keman & yönetmen v io l in & teader 

SUSA N N E  KAISER, flüt fl ure 

DANIELA HELM, p ikolo keman v io l i no piccolo 

MARKUS MARKL, klavsen harpsichord 

johann Sebastian Bach 
Fa Majör 1 .  Brandenburg Konçertosu, BWV 1 046 

I ki korno, üç obua, fagot, pikolo keman, yaylı çalgılar ve sürekli bas için 
Brandenburg Concerro No. l in F Major, BWV 1 046 

for rwo cor n i  d i  caccia ,  rhree oboes, 
viol ino piccolo srrings and basso conrinuo 

• A !legro • Adagio • A !legro • Meııuetto • Trio • Menue/to 

• Po/ onaise • Meııuetto • T rio • Menuet/o 

Flüt, keman, klavsen, yaylı çalgılar ve sürekli bas için 
La Minör Konçerto, BWV 1 044 

Concerro i n A M i nor for flure, viol i n ,  harpsichord, 
srrings and basso conri nuo, B W V I 044 

• A !legro • Adagio ma rıorı tarıto e clolce • A lla breve 

Ara Inrerval 

GOTTFRIED VON DER GOL TZ 

• Alman şef Gottfried von der 
Goltz babası ile başlayıp Rami 
Shevelov ile devam ettigi müzik 
egitimine New York'ta Juil l iard'da 
devam etti ve Freiburg'da Rainer 
Kussmaul ile tamamladı. 2 1  yaşında 
Kuzey Almanya Radyosu Senfoni 
Orkestrası'nda saglam bir konuma ve 
'modern' bir kemancı olarak umut 
vaat eden bir kariyere sahip olmakla 
birlikte barok kemanda karar kılıp 
Freiburg Barok Orkestrası'na katıldı. 
Ancak hayranlık uyandıran yetenegi 
ve sanat yönetmeni oldugu 
orkestranın benzersiz özellikleri 
sayesinde Goltz, bugün dünyanın 
önde gelen barok kemancılarından 
biri olarak kabul edilmektedir. Goltz. 
dönem enstrümanlarının getirdigi 
büyük zorluklara ragmen, ustalaşıldıgı 
takdirde sonsuz bir müzikal derinlik 
ve en yüksek düzeyde teknik ustalıgı 
yansıtan yorumların yaratılabilecegini 
kanıtladı. Aynı zamanda bir egitmen 
olarak da aranan bir kişi olan sanatçı. 
1 997 yılından bu yana Würzburg 
Müzik Yüksekokulu'nda barok keman 
profesörü olarak görev yapıyor. 
Gottfried von der Goltz, Freiburg 
Barok Orkestrası'nın sanat 
yönetmeni olarak Bach'tan erken 
romantik döneme uzanan muhteşem 
bir repertuarı esas almıştır. 

• German conductor Gorrfried von 
der Golrz received early rraining under 
his farher Conrad von der Goltz, and 
later under Ramy Shevelov in  
Hannover. He complered his studies at 
ı he Juil l iard School in New York and 
with Rainer Kussmaul in Freiburg. 
When he was only 2 1 ,  w ith a secure 
place in the Norddeutscher Rundfunk 
Symphony Ürehesıra and a highly 
prnmising career as a 'modern· violinist 
before him, he decided to switch to a 
far less secure career as a baroque 
violinist and member of rhe Freiburg 
Baroque Orchestra, a decision he has 
never been forced to regret. With his 
exceptional talenr Gottfried von der 
Goltz is now one of the faremost 
international baroque viol inisrs. 
Gorrfried von der Gol tz provides 
proof that while the playing of the 
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"lch liebe den Höchsten von ganzem Gemüte" kantatıntan 

Sol Majör Sinfonia, BWY 1 74 
Korno, üç obua, fagot, yaylı çalgılar ve sürekli bas için 

Sinfonia from Camata "lch l iebe den 

Höchsten von ganzem Gemüte", B W V ı 74 

for corno d i  caccia, three oboes, bassoon,  stri ngs and basso con t i nuo 

Re Majör S. Brandenburg Konçertosu, BWY 1 OSO 
Flüt, keman, klavsen, yaylı çalgılar ve sürekli bas için 
Brandenburg Concerro No. 5 in D Major, BWV ı 050 

for fl ute, harpsichord, srri ngs and basso cont i n uo 

• 11 /lej!,rO • 11/fetllto.ro • 11 /legro 

Re Majör Uvertür, BWY 1 069 
Üç trompet, timpani, üç obua, fagot, yaylı çalgılar ve sürekli bas iç in 

Overrure i n  D Major, BWV ı 069 for t h ree trumpets, 

t i m p ,  three oboes, bassoon,  strings and basso cont i mıo 

• Om>erfltre • Bo11n!e 1 • Bo11de ll • Gavotte 

• Men11e11 1 alternatit,ement • Menmil ll • l?ijouiSJanre 

period insrruments from rhe ı 8rh and 
early 1 9rh cenruries represems a 
formidable challenge, ir can be 
mastereel to create performances of 
great musical profundity with the 
highest technical mastery. 
Von eler Goltz is now also in demanel 
as a teacher. S ince ı 997 he has been a 
Prnfessor of Baroque Violin at the 
Wlirzburg Musikhochschule. In his 
work as artistic director of the Freiburg 
Baroque Orchestra, von eler Goltz 
concemrates on the great repertoire of 
the period daring from the time of 
Bach ro the early romantic era. 

FREIBURG BAROK ORKESTRASI 

FREIBURG BAROQUE ORCHESTRA 

• Kuruldugu günden bu yana çok 
yogun ve üst düzeyde bir performans 
sergileyen Freiburg Barok Orkestrası 
bugün dünyanın en tanınmış oda 
orkestralarından biridir. Büyük bir 
ustalıkla kullandıkları çalgıları ile 
dinleyenleri büyüleyen topluluk, 
dönem çalgıları ile yapılan müzigin 
teknik anlamda bir ustalıgın yanı sıra 
performanstan alınan zevki de ortaya 
koydugunu gösterdi. Kuruluş 
amaçlarından vazgeçmeyen orkestra, 
erken romantik dönemin senfonik 
yapıtlarını dahi şefsiz yorumlayarak 
1 9. yüzyılda yaygın olan bir gelenegi 
sürdürmektedir. Tüm üyelerin solist 
olarak en zor parçaları dahi 
çalabitmesi orkestradaki her 
müzisyenin yeteneginin açık bir 
kanıtıdır. 1 987 yılındaki ilk 
konserlerinden bu yana 600'ü aşkın 
konser veren Freiburg Barok 
Orkestrası, 1 988'de Berlin Filarmoni 
ile verdikleri konser sonrasında ülke 
çapında tanınmış ve 1 989'da dünya 
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turuna başlamıştır. Bugün yaşamı boyunca Kuzey Avrupa'nın Özell ikle 3 obua, fagot, 2 korno ve 
konserlerinin yarısı yurtdışında küçük prensliklerinde ve kent küçük kemanın solist olarak öne 
gerçekleşmekte. ilk yönetmenleri, devletlerinde görevli olarak çıktıgı 1 046 eser sayılı Fa Majör 
orkestranın da bir üyesi olan, çalışmıştı. Barok dönem /. Brandenburg Konçertosu böyle bir 
Thomas Hengelbrock ile 1 997 yılına bestecilerinin pek çogu gibi, yapıdadır. Köthen sarayında görevli 
kadar çalışan topluluk Gottfried von öncelikle görevinin gerektirdiği müzisyenler içinde kornocuların 
der Goltz ile yeni bir döneme girdi yapıtları besteleyen sanatçı, kimi bulunmaması, bu yapıtın i lk kez 
ve "Dört Mevsim" gibi büyük başarı zaman da civar kentlerden aldıgı kente konuk olarak gelen 
getiren CD projelerine imza attı. siparişlere cevap verebilmek için sanatçıların katı l ımıyla seslendirilmiş 
Bugün 20'yi aşkın CD kaydı bulunan eserler yazmıştı. 1 7 1 7- 1 7 1 9  yılları olabilecegi fikrini kuvvetlendiriyor. 
Freiburg Barok Orkestrası 2003 arasında Köthen Prensi Leopold'un Dört bölümlü konçertonun son 
yılında Cecilia Barteli ile bir Avrupa sarayında müzik yöneticisi olarak bölümü "Menuet" ve "Polonaise" 
turnesi gerçekleştirdi. Topluluk çalışan Bach, çalgı yapıtlarının büyük danslarından oluşur ve bestecinin 
ayrıca düzenli konserlerine mekan bölümünü bu kentte bestelemişti. dans süitlerini çagrıştıran bir 
olarak Stuttgart Liederhalle ile Berlin Bunun başlıca nedeni, Kalven yapıdadır. 
Filarmoni'yi de ekledi. inanışına bağlı olan Köthen sarayında Flüt, keman ve klavsenin solist 

dini ayinler sırasında fazla müzik olarak öne çıktıgı 1 OSO eser sayılı 
• The Freiburg Baroque Orchesrra çalınmıyor olmasıydı. Buna karşı l ık Re Majör 5. Brandenburg Konçertosu, 
has soared to fame and success in  prensin emrinde dönemin en yapıtlar içinde en geç bestelenendir. 
al most record t ime. Their concerr yetenekli müzisyenlerinden oluşmuş Genel havasıyla bir "concerto 
venues alone i ndicare that the bir orkestra vardı. Bu toplulugun grosso gibi görünse de, bazı 
orchestra has long si nce left the niche çekirdegi 1 7 1 3  yılında Berlin Saray bakımlardan bir klavsen konçertosu 
of "'Old M usic'", ranking now among Orkestrası'ndan ayrılan olarak da düşünülebilir. Bach büyük 
the most popular chamber orchestras sanatçılardan oluşmuştu. O tarihte olasılıkla, yapıtın i lk 
i n  the world. The joyous performances Prusya kralı olan 1. Friedrich seslendirilmesinde klavsen partisini 
of the FBO musicians demonstrate Wilhelm, askeri harcamaları saraya yeni alınan çalgıyla kendi 
that music performed on period artırabilmek için emrindeki gerçekleştirmiş ve başta Prens 
insuuments can be not only of the müzisyenlerin sayısını azaltma Leopold olmak üzere tüm 
highest professional standard but also yolunu seçmiş ve Berlin' den ayrılan dinleyenlere sipariş edilen sazın 
a pleasure ro play. Their decision ro sanatçıların büyük bölümü Köthen'e mükemmelliğini kanıtlamıştı. i lk 
perform w ithout a conducror --even gelmişti. Bach kente geldiginde bölümde yer alan ve 60 ölçüden 
symphonic programmes of the early dönemin en yetenekli fazla süren klavsen kadansı da bu 
Romantic period- is thus quite topluluklarından biriyle karşılaştı. çabanın bir sonucu gibidir. Sonraki 
deliberate, reviving a tradition Bach Köthen'de çalışmaya yıl larda solo konçenelarda 
practised right i nto the 1 9rh  century. başladıktan bir süre sonra, 1 7 1 9'da, benzerlerine sıkça rastladıgımız 
The Ürehescra is in  the rather unique Prens Leopold tarafından saraya solistin becerisini göstermesine 
posit ion of be i ng ab le ro call on yeni bir klavsen almakla olanak saglayan kadansların i lk 
members of i ts own ranks to perform görevlendirildi ve bunu örnegi bu yapıtta yer alır. 
even the most d iffıcult solo parrs. In gerçekleştirmek için Berlin'e gitti. Konçertonun ikinci bölümü yalnızca 
1 987 the FBO played the fırst of more Dönemin ünlü klavsen yapımcısı üç solo saz için bestelenmiştir ve 
than 600 concerrs to dare. The Michael Mietke'nin yapacagı sazın Bach'ın en güzel oda müzigi 
orchestra has recorded more than teknik ayrıntı larını konuşmak için yapıtlarından birini oluşturur. 
20 CDs. I n  autumn 2003 they went yaklaşık on gün bu kentte kalan 
on rour through Europe w i th Cec i l ia Bach, aynı tarihlerde Berlin'de olan • Johann Sebastian Bach, justly 
Bartoli .  Si nce October, 1 999 the FBO Brandenburg Kontu Christian regarded as one of the grearest 
has added two furrher concerr series to Ludwig'le de karşılaştı. Kent büyük compasers in the history of music, was 
i ts successful subscription concerrs in  olasılıkla bu karşılaşma sırasında hi red u nder offıcial posts in smail 
Freiburg. They now play at the Bach'ın müzigini dinleme olanagı principaliries and nation-states in  
Srurrgarr Liederhalle and the Berl in  buldu ve ondan kendi orkestrası için Norrhern Europe throughout the span 
Phi lharmonie. yapıtlar bestelemesini istedi. Bu of his long career. Lik e many of his 

istegin gerçekleşmesi yaklaşık iki yıl contenıporaries in the Baroque period, 
sürdü. Bach 24 Mart 1 72 1  'de, he conıposed works as required by his 

BRANDENBURG KONÇERTOLARI Köthen orkestrası ile seslendirdigi post as well as pieces commissioned 
konçertolardan altısını seçerek by the surraunding ciries. Having 

B RANDENBURG CONCERTOS konta gönderdi ve yapıtları Fransızca served as the nıusic di rector in the 
olarak "Six Concerts avec Plusieurs palace of the Körhen Price Leopold 

Aydın Biike lnstruments" (Birçok Çalgı için Altı bcrwcen ı 7 ı 7- ı 7 ı 9, he found the 
Konçerto) diye adlandırdı. opporruniry ro compose most of his 

• Müzik tarihinin en büyük Konçertolar yapı olarak, çalgı works for insrrunıents in this rown, 
bestecilerinden biri kabul edilen gruplarının öne çıktıgı "concerto because music was not frequently 
Johann Sebastian Bach, meslek grosso" formuna daha yakındır. pıayed in this paıace rhe residents of 



wlı iclı belonged ro rhe Ca lv i nian secr. 

However, t he prince had an orchcsrra 

comprising many of rhe ınosr g i fred 

music ians of t he r i me under h i s  

commaııd. A majori ty o f  rlıe orclıesrra 
members were those who lefr rhe 
Ber l in  palace orclıesrra in 1 9 1 .'\ . The 
Prussian K i ng of rhe r i me, Friedrich 
W i l helm 1 ,  chose ro red uce rhe numbr 
of musieiaııs at h i s  service ro spare 
funds for t he m i l i rary expenses anel 
most of the orchesrra ıneınbers weııt 

ro Körhen, where Bach met one of r he 
besr eıısembles of h i s  period when he 

arri ved in rown.  
A short w h i l e  afrer he starteel ro work 
in Körherı, Bach was comm issioned 

by Prince Leopol d  in 1 7 1 9  ro buy a 
new harpsiehord for rhe palace and 
weııt ro Berl i n .  During rhe ren days 

he stayeJ i n  Ber l in  to d iscuss the 
rechnical deta i l s  of the ins"umenr to 
be made by the best harpsiclıord 

maker of t he era, M ichael M ierke, he 
mer rhe Cou n r  of Brandenburg , 

Christ ian Ludwig, who was also i n  
Ber l i n .  I r  was most l i kely r har t h e  

Counr found the opport u n i r y  ro l i sren 
ro Baeh's music rhen and asked h i m  

r o  wr i re works for h i s  orehesrra. I r  
rook Baelı r w o  years r o  fu l fi l l  r he 

Counr's req uest. On M arch 2 4 ,  1 7  2 1 ,  

he performed rhe new works w i r h  t he 
Körhen orehesrra and se nt s ix of them 
ro rhe Counr ,  nam i ng rhem i n  French 

"Six Concerts avec Pl usieurs 
l nsturmenrs" (Six Coneerros for 

Various l n s t ru ments).  These works 
can be deseri bed as to be i n  r he 

''eoncerto g rosso'' form where 
i ns"umenr groups are domi nant.  This 

is especia l ly  apparenr i n  Bı·andenbtll'f< 

Conre,.to No. / in F wajo,., B t\'I'V 1 046 

for three oboes, bassoon,  two horns 
and viol i no piceolo. Considering that 
r lıere w ere no horn players i n the 

Körhen palace orchesrra, this piece 
was most probably performed by 
guest musicians who ca me to the c i ry  

i n  that  period. The last movcmeııt of  

t he fourth concerro eompri ses 
" M enuerro" and " Polona i se"dances 
and are rem i n i scenr of t he composer's 

ciance su i res. 
Brcmdmbu,.g Conre,.to No. 5 in D mc1jo,., 

B U'IV 1 0 5 0  for ll u re, v i o l i n  and 
lıarpsiehord is the last of this set. 
A "concerto grosso" i n  i ts ,general 

at mosphere, the piece eould also be 
regarded as a harpsichord concerro 

from some aspects. Most probably,  

1 3 3  
Bach real iseJ the fırst performanee of 
t he harpsiehord part h i m se l f  u s i ng the 

new harpsichord the palace boughr 
and proved the exeellence of the 

i nsrrumenr to the aud ience, Pri nee 
Leopold being in r he firsr place. The 
harpsichorcl eacleııza last i ng more than 

(i( )  scales in the fırsr ınovemenr seems 
ro be rhe res u l t  of such an effort.  This 
picee conrains the fi rst example of 

cadenzas al l ow i ng the soloisr to 

exhibir  his  v i rt uosiry,  which became 
q u i re common in solo concerros ro 

fol low. The second movemenr of the 

eonccrto is  w r i t ren only for t h ree solo 
i nstruınenrs and r ichly deserves i rs 
reputar ion as one of the mosr 

beau t i fu l  cham ber works of Bach. 
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BATI YAKASININ H iKAYESi 

WEST SIDE STOR Y 

�IID.EIND" 
Katktlan i[in BOEING TiCA Ri UÇAKLA I?'a teıekkiir ederiz. 

\Ve would !ike to thank BOEING COMMEI?C/AL A I RPLANES for sJ!Oiısoring 
this perfonnance. 

KA TIA & M ARIELLE LABEQUE, piyano ikil isi piano duo 

COLIN CURRIE ,  vurmalı çalgılar percussions t 

DAVE MARIC, live electronics t 

George Gershıvin 
Üç Prelüd (iki piyano için) Three Preludes (for rwo pianos) 

Luciano Berio 
M emory 

Dave Maric 
Exile (iki piyano, vurmalı çalgılar ve live electronics için) 
Exile (for rwo pianos, percussion and l ive elecrronics) t t  

Ara lnrerval 

Leonard Bernstein 
Batı Yakasının H ikayesi'nden Seçmeler Su i res from W esr Side Srory t t  

(Iki piyano ve iki vurmalı çalgı için lrwin Kostal tarafından düzenlenmiştir. 
Orchesrrared for rwo pianos, and rwo percussionisrs by l rwin Kosral) 

George Gershıvin 
Rhapsody in Blue 

30.6.2004, Aya Irini Müzesi Hagia Eirene Museum, 20:00 

KATIA & MARIELLE LABEQUE 

• Katia ve Marielle Labeque, sadece 
benzersiz uyumlarıyla degil, aynı 
zamanda, Bach'tan Mozart'a, 
Gershwin'den Stravinsky'ye ve 20. 
yüzyılın avangard bestecilerine kadar 
geniş bir dagılım gösteren 
repertuarlarıyla da tanınmakta. 
Solist olarak yer aldıkları konserlerde 
Berlin Filarmoni, Chicago Senfoni, 
Londra Senfoni, Gewandhaus Leipzig, 
Orchestra Filarmonica della Scala ve 
Viyana Filarmoni gibi dünyanın en 
büyük orkestraları ve Dutoit. Mehta, 
Salonen, Chail ly, Sinopoli, Slatkin, 
Ozawa gibi büyük şeflerle çalışan ikili, 
dünyanın önde gelen festivallerinde 
konserler verdi. Birçok televizyon 
kanallarına konuk olarak katılan 
sanatçılar, piyanonun 300. Yılı 
Kutlamaları kapsamında tüm dünyada 
canlı olarak yayınlanan "Piano Grand 
TV-Gala" programında da yer aldılar. 
Philips plak firması için 
gerçekleştirdikleri Gershwin'in 
"Rhapsody in Blue" kaydı ile altın 
plak ödülü alan Labeque kardeşler, 
günümüze kadar Philips, Sony ve EMI 
için sayısız CD kaydı yaptılar. Birkaç 
yıl önce kurdukları ve kendi adlarını 
taşıyan Oda Müzigi T oplulugu ile 
Saint-Saens'ın "Hayvanlar Karnavalı" 
ve Harsanyi'nin "Küçük Terzi'nin 
Hikayesi"nin kaydını yaptılar. Herbie 
Hancock, Chick Corea, Gonzalo 
Rubalcaba ve Michel Camilo ile de 
kayıtlar yapan sanatçılar John 
Mclaughlin ile Warner Bross. ve 
Sony için üç CD kaydı gerçekleştirdi. 
200 1 -2002 konser sezonunda Sir 
Simon Rattle yönetiminde Berlin 
Fi larmoni Orkestrası, Semyon 
Bychkov yönetiminde WDR Köln 
Orkestrası, Antonio Pappano 
yönetiminde Symphonieorchester 
des Bayerisehen Rundfunks i le 
Avrupa ve ABD turnelerini 
gerçekleştiren ünlü ikili l l  Giardino 
Armonico toplulugu ile de özel 
projelerde yer aldı. 2002-2003 
sezonunda, Dave Maric'in iki piyano, 
vurmalı çalgılar ve live electronics 
için "Exile" adlı yapıtının dünyada ilk 
seslendirilişini gerçekleştiren 
Labequeler, 2003 yazında çıkacakları 
turnede "Exile"ı seslendirecekler. 



• The exrraordi nary pianisrs Katia 

and Mariclle Labeq ue are known not 

only for rhe seamless ensemble of rheir 

playing, bur also for rheir superlarive 

ın usicianship and exrraord inary scope 

of reperroire which ranges from Bach, 

Mozart and Schubert ro Srravinsky, 

Gershwi n ,  Bernsrein and rhe avant

garde compasers of the 20rh cemury. 

They have performed wirh the world's 
finesr orchesrras inciuel i ng rhe Berlin 

Philharmonic, Bosron Symphony, 

Chicago Symphony, Cleveland, 
Concertgebouw, Leipzig Gewandhaus, 

London Symphony, Los Angeles 

Philharmonic, New York 

Phi lharmonic, Philharmonia, and 
Vienna Philharmonic under rhe 

direcrion of conducrors i ike Semyon 

Bychkov, R i ccardo Chai lly,  James 

Conlon, Colin Davis, Charles Duroir, 

Zubin Mehra, Sei j i  üzawa, Simon 

Rarrle, Esa-Pekka Salonen, Leonard 

Slarkin and M ichael Ti lson Thomas. 

Labeques also appear regularly on TV 

for various projecrs. 

The Chamber Music Ensemble of 

Karia and Mariclle Labeque, which 

was founded several years ago, is made 

up of such renowned young arrisrs as 

Marco Posr i nghel, Pascal Moragues, 
Herben Mayr, Francois Leleux, Benoir 
Fromanger, among orhers. Their 

reperroire consists of pieces as Saim

Saens ··carnival of the Animals" and 

Harsanyi 's "Srory of rhe Lirrle Tailor", 

ere. and is furrher enhanced by 

narrarors as acror Gerard Depard ieu, 

R ufus Beck and aurhor Alessandro 
Baricco. Karia Labeq ue has formed her 

own band rogerher w ith the composer 
Dave Maric, drummer Marque 

G i l more and percussionisr J u l i o  

Barrero, which recenrly complered a 
summer rour in Spain ,  Belgium and 

France. 

COLIN CURRIE 

• 1 976 yılında Edinburg'da do�an 
Colin Currie, 1 992 yılında henüz 1 5  
yaşındayken Londra Senfoni 
Orkestrası/Shell Müzik Bursu Altın 
Madalyası'nı alınca tüm ülkenin 
dikkatini üzerine çekti. Bu ödülle 
birl ikte lskoç Kraliyet Ulusal 
Orkestrası. Londra Senfoni, lskoç 
Oda, BBC lskoç Senfoni, Lyon 
Ulusal, Capitol de T oulouse Ulusal 
Orkestrası. Colorado Senfoni ve 

1 3 5 
Utah Senfoni Orkestraları i le 
çalışmalarını sürdürdü. 
2000-200 1 konser sezonunda BBC 
Filarmoni, Ulster Orkestrası ve 
Britten Sinfonia gibi topluluklarla ve 
çeşitli festivallerde vurmalı çalgı 
konçertolarını seslendiren Currie, 
2002-2003 sezonunda kendisi için 
bestelenen iki konçertonun 
dünyadaki ilk seslendiri l iş ini 
gerçekleştirecektir. Sanatçının i lk 
solo albümü 1 998 yılında EMI 
firması tarafından piyasaya sürüldü. 

• Born i n  Edi nburgh i n  l 976, Col i n  

Currie came r o  national attenrion i n  

1 992 a r  rhe age o f  fi freen, when he 

won the Gol d Meda i of the 

Shell/London Symphony ürehescra 
M u sic Scholarsh ip. 1 n l 994 he 

became the first percussion finalist i n  

the BBC Young Musician o f  the Year 
Comperi rion, giving rhe world 

premiere of Errollyn Wallen's Concerto 

for Permssion i n  the fina! at London's 

Barbican Cenrre, televised li ve ro an 

esrimared eleven m i l l ion viewers. 
Col i n  Currie was awarded rhe Royal 

Philharmonic Sociery's Young Arrist 

award for his outstanding 

contriburion ro in novarive music

making i n  the year 2000. Since rhen , 

Currie has appeared as a soloisr wirh 

rhe Royal Scottish National 

Ürchesrra, London Syınphony, 
Scorrish Chamber, BBC Scorrish 

Symphony, Ciry of London Si nfonia, 

Sinfonia 2 1 ,  BT Scorrish Ensemble, 

East of England, ürehestre National 
de Lyon, Ürehestre National du 

Capitole du Toulouse, Colorado 

Symphony and U tah Symphony 

Ürchestras, working with conducrors 
such as David Roberrson, Marin 

Alsop, Paul Dan iel,  and Martyn 

Brabbi ns.  He has a parricularly strong 

relarionship wir h James Mac M i llan's 

concerro Veni, V eni, Emmanuel, w i th 

more than 40 performances of the 

work to dare and a eecordi ng with the 

U Ister ürehescra for Naxos. 

DAVE MARIC 

• Dave Maric Bosnalı ve Yunanlı 
göçmen bir ailenin o�lu olarak 1 970 
yı l ında lngitere'de do�du. Klasik 
piyano e�itimi almasına karşın 
bestelerinde caz, elektronik müzik 
ve pop müzi�in etkisi 
görülmektedir. 1 988'de Londra'da 
Steve Martiand Band'e piyanist 
olarak katılmasıyla ça�daş klasik 
müzik dünyası ile tanıştı. Bu aynı 
zamanda ona Londra Sinfonietta, 
Londra Filarmoni ve BBC Senfoni 
gibi Londra'nın yerleşik orkestraları 
ile çalma olana�ı verdi. 
Maric aynı zamanda Londra'daki caz 
grupları ile çalıştı ve müzikte 
bilgisayar teknolojisinin kullanılması, 
ça�daş klasik müzik ve caz e�itimi 
üzerine e�itici projelerde yer aldı. 
Perküsyoncu Colin Currie'nin 
siparişi üzerine vurmalı çalgı için 
besteledi�i 'Trilogy" adlı yapıtının 
başarıs ını Lucerne Festival i 
tarafından kendisine yeni bir yapıtın 
sipariş edilmesi izledi. Bu yeni eser 
(Currie - Sense & lnnocence) 2002 
yılı Eylül ayında festivalde 
seslendirildi. "Trilogy" aynı zamanda 
Katia Labeque'in büyük ilgisini çekti 
ve 200 1 Şubat ayından itibaren 
birlikte çalışmaya başladılar. 
Sanatçının "Exile" adlı eseri 29 Ekim 
2002 yılında i lk kez Birmingham 
Senfoni Salonu'nda seslendirildi. 

• Born in Bedford, England to 

i m  migram parenrs from G reece and 

Bosnia, Dave Maric srudied classical 
piano from an early age, bur it was 

popular music, jazz and elecrronic 

music that were to become for many 

years daminating i n fluences over his  

performing and composing.  
However, soon afrer nıoving to 

London in l 988, he rapidly enrered 
rhe world of contemporary classical 

music through joining the Steve 
Martiand Band as pianisr.  This led 



aıso to many ocher performance 

opporcun i c ies w i ch various London 

based ensembıes such as che London 

Si nfoniecca, London Phiıharmonic 
ürehescra and che BBC Symphony 

Orchescra. Meanwh iıe,  Maric was aıso 
invoıved wich many London based 

jazz groups and educacion projeccs 
expıoring jazz, concemporary classicaı 

composic ion, and che use of compucer 

cechnoıogy i n  music.  His work Trilogy 
aıerced pianisc Kacia Labeque co 
Maric' s composicions, and si nce 
February 200 ı he has been working 

w i ch her on a group projecc - che 
Kacia Labeque Band. A highıy 

successfuı European cour took pıace in 

] uıy 200 ı aıongside pianisc Gonzaıo 

Rubalcaba. 

H is  E xi/e for cwo pianos, percussion 

and ı i ve eıeccronics was commissioned 
by Kacia and Marielle Labeque and 
premiered on 29ch Occober 2002 ac 

che Birmingham Symphony Hal l .  

Gershwin: 3 Prelüd 

/. Si bemol Majör: Allegra ben ritmado 
e deciso; 2. Do diyez minör: Andonte 
con moto e poco rubato; 3. Mi bemol 
Majör: Allegra ben ritmado e deciso 
George Gershwin sola piyano için 
Beş Prelüd'ünü, 4 Aralık ı 926'da 
New Y ark'taki Rooseveıt 
Oteli'ndeki bir konserde ilk kez 
seslendirmiştir. Beraber turneye 
çıktığı opera sanatçısı, Perulu 
kontralta Marguerite d'Aivarez'in 
Gershwin'in şarkılarını da söylediği 
konserde çalman bu Beş Prelüd'den 
yalnızca üçü daha sonra 
yayımlanmış, dördüncüsü elyazması 
olarak kalmış ve bir daha 
yorumlanmamış, beşincisi ise Short 
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Story adıyla keman-piyanoya 
uygulanmıştır. l ık üç prelüdün 
birçok kez orkestrasyonu yapılmış; 
hatta ll Kasım 1 987' de ölen Jasha 
Heifetz tarafından keman için 
düzenlenmiştir. Çabuk-ağır-çabuk 
tempoda yorumlanan Üç Prelüd, bu 
bakımdan da etkili bir bütünlük 
oluşturur: Neşeli, çabuk (AIIegro) 
tempoda ve kısa süreli 1 .  ve 3 .  
Prelüdlerin çok ritmik ve kararlı 
(ben ritmato e deciso) çalınmasını 
öngören Gershwin, 2. Prelüd'ün 
rahat, orta hızdan biraz canlı 
(Andante can moto) tempoda ve 
çok keyfi, ama aniatıml ı  (poco 
rubato) yorumunu istemiştir. Si 
bemol Majör tondaki 2/4'1ük 
ölçüdeki 1 .  Prelüd, tango ve 
çarliston (charleston) unsurlarını 
yansıtan sevimli ve canlı havasıyla ilgi 
çeker . . .  4/4'1ük ölçüde başlayan 
2. Prelüd dizinin en seçkini, adeta 
kalbi gibidir. Gershwin'in lirik 
yönünü gösteren ve üç bölmeli bir 
blues biçimindeki etkili ve 
melankolik ezginin gelişiminde, eşlik 
partisi -bilinçli olarak- monoton 
tutulmuş, böylece ezgi özel l ikle ön 
plana çıkarılmıştır . . .  2. Prelüd'ün 
ayrıca piyano eşliğinde viyolonsel, 
saksofon ve trompet için 
uygulamaları da vardır . . .  Mi bemol 
Majör tondaki 2/4'1ük ölçüdeki 
3 .  Prelüd, özell ikle sivri ritmi, neşeli 
ve virtüöz yapısıyla tam bir fınal 
havasındadır. (Süre 1 6') 

Maric: Exile 

Exile, ünlü piyano ikil isi Katia ve 
Marielle Labeque tarafından sipariş 
edilmiş ve 2002 yılı baharından 
yazının sonuna kadar geçen sürede 
yazılmıştır. Altılı aralıklar üzerine 
kurulu melodik ve ritmik hareketler 
ve dağaçiama tarzında başlar. Bunun 
sonucunda ortaya ısrarla kullanılan 
bu aralıklardan hiçbir şekilde 
ayrılmayan 1 8  dakikalık tek 
bölümlük bir yapıt çıkmaktadır. Bu 
aralıklar melodik bölmelerle birlikte 
anıların bir metaforu olarak ortaya 
çıkar. Parça ilerledikçe üslup 
kurgusu gelişir ve kökleri Batı 
Afrika, Güneydoğu Asya ve Latin 
Amerika'da yatan düşüncelerden 
hareketle Avrupa romantizmi, 
barak müzik ve modern elektronik 
dans müziğine doğru ilerler. 

Parça iki piyano, vurmalı çalgılar (tek 
bir sanatçının marimba, vibrafon ve 
bongo i le çembalo gibi akortsuz 
enstrümaniarın hepsini çalmasını 
gerektiren bir düzen mevcuttur) ve 
l ive electronics (kökleri piyano ve 
birçok vurmalı çalgının seslerinde 
yatan dij ital örnekler kullanılarak) 
için yazılmıştır. 
Yapıtın ilk seslendirilişi 2002 yılı 
Ekim'inde Brimingham Senfoni 
Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. 

Bermtein: Batı Yakasının 
Hikayesi'nden Senfonik Danslar 

Pralogue: Allegra moderato • 

Someıvhere: Adagio • Scherzo: Vivace 
leggiera • Mambo: Presto • Cha-Cha: 
Andantina con grazia 
Meeting Scene: Meno mosso • Cool 

Fugue: Allegretto • Rumble: Allegra 
mo/to • Fina/e: Adagio 
Çağımızın çok yönlü müzikçilerinden 
olan Amerikalı Leonard Bernstein 
öğrenim gördüğü bestecilik, piyano, 
arkesrrasyon ve şeflik dallarının 
tümünde de başarı kazanmış; ciddi 
eserlerin yanı sıra, yazdığı On the 
Town, Candide ve Batı Yakasının 
Hikayesi (West Side Story) gibi 
müzikallerle de geniş bir dinleyici 
kitlesine ulaşmıştır. 
lik kez 26 Eylül 1 957'de Broadway'in 
Winter Garden Tiyatrosu'nda 
Jerome Robbios'in rejisiyle 
sahnelenen Batı Yakasının Hikayesi 
Amerikan tiyatro yaşamında önemli 
bir aşama olmuş, eski dünyanın 
opera sahnesi geleneğiyle yeni 
dünyanın müzik unsurlarını 
kaynaştırmıştır. Ayrıca dramatik 
yapıyı Wagner stilinde bir leitmotif 
(kı lavuz tema) ile belirgin şekilde 
basitleştirerek güçlendiren 
Bernstein, caz ve Latin Amerika 
müziklerinin özelliklerini en iyi 
biçimde kullanmış, söz ve müzik 
arasındaki geçişleri de -sahneden 
sahneye geçişlerde yaptığı gibi
ustaca değerlendirmiştir. 
Bir bakıma Shakespeare trajedisi 
Romeo ve Jü lyet'in çağdaş bir 
uyarlaması olan eserde, New 
York'un yoksul batı yakasında 
yaşayan gençlerin kurdukları iki 
düşman çete, Jets O etler) ve Sharks 
(Köpekbalıkları) arasındaki savaşım 
ve karşıt taraftaki iki gencin aşkı 
canlandırı l ır. Adaptasyonunu Arthur 



Laurentis'in gerçekleştirdi�i. şarkı 
sözlerini Stephen Sondheim'in 
yazdı�ı müzikal daha sonra Jerome 
Robbins ve Robert Wise 
yönetiminde fi lme alınmış, 1 96 1  
Oscar ödülünü kazanmıştır. Bu 
arada, eserin orkestra için senfonik 
uygulamasını plan layan Bernstein, 
müzik açısından daha etkili 
olabilmek için özgün sıralamayı 
de�iştirmiş, ayrıca T onight, Arneri ca 
ve Maria gibi çok tanınan şarkıları da 
bu yeni düzenlemeye almamıştır. 
Böylece bazı müzikal zirvelerin 
(highl ights) potpuri halinde 
sıralanması yerine daha uyumlu bir 
karakter kazanan eserden alınan 
önemli bölümlerin senfonik 
orkestrasyonunu da Sid Ramin ve 
lrvin Kostal, bestecinin denetiminde 
gerçekleştirmişler ve eser, bu kez 
Senfonik Danslar adı altında 
1 3  Şubat 1 96 1 '  de Luka s Fos s 
yönetimindeki New York Filarmoni 
Orkestrası tarafından ilk kez 
seslendirilmiştir. Yıllar sonra ikiz 
Türk piyanistler Güher ve Süher 
Pekinel'in iste�i üzerine Bernstein, 
bu dansların iki piyano ve vurma 
çalgılar için tekrar düzenlemesini 
planlamış ve eserinin 
orkestrasyonunu yapan Paul Mc 
Kibbinz ile, iki piyano için 
besteleriyle tanınan piyanist Robert 
Philipps'i bu işle görevlendirmiş; 
vurma çalgılar için düzenlemeyi 
yapan Peter Sadlo'nun yardımıyla da 
eser yeniden, çok ilginç biçimde 
müzikseverlere sunulmuştur. 
Pekineller'in arzuladı�ı yapısal 
de�işikliklere -orkestranın taklidi 
olmadan- piyanonun senfonik 
anlatırnma önem veren Bernstein, 
yine onların iste�ine uyarak virtüöz 
unsurlar yerine ritmik yönü 
vurgulamış; cazdan Güney 
Amerika'ya kadar ritimlerin 
kullanıldı�ı senfonik bir yelpazeyle, 
klasik ö�renim görmüş, ciddi 
müzikçileri de heyecaniandıran 
başarı l ı  yeni bir eser yaratmıştır. 
Eser Avrupa'da ilk kez 9 Şubat 
1 987'de Münih'te seslendiri lmiştir. 
Yorumlama hakkı iki yıl için yalnızca 
Güher ve Süher Pekinel' e verilen 
eser, birbirine ba�lı olarak çalınan şu 
bölümlerden oluşmaktadır: 
Prologue (AIIegro moderato): Bu 
giriş bölümünde Rifin önderli�indeki 
Jets ve Bemardo'nun yönetti�i. 
Porto Riko'lulardan oluşan Sharks 
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arasında, gittikçe artan gerginl ik ve 
kapışma canlandırılır. Polisin gelmesi 
üzerine iki çete uzaklaşır. Bernstein 
burada özgün biçimde oldu�u gibi, 
polis düdüklerini de kullanmıştır . . .  
Someıvhere (Adagio): Müzikalin ikinci 
perdesinde yer alan "Herhangi bir 
yerde" adl ı  bu a�ır ve l i rik 
bölümdeki hayali görüntüde, iki çete 
dost olmuş gibi yansıtı l ı r: Iki gencin 
aşk şarkısı duyulur . . .  Scherzo 
(Vivace leggiero): Gençlerin kentin 
sıkıcı duvarlarından kurtulmalarını, 
güneşli ve açık havada, geniş bir 
alanda canlı hareketlerini simgeleyen 
bölüm. müzikalin ilk perdesinden 
alınmıştır . . .  Mambo (Presto): Tekrar 
gerçege dönülür: Iki çete güçlü 
(forte) şekilde yansıyan bir dans 
yarışmasına girişir. Çok hızlı 
tempoda bir Güney Amerika dansı, 
Ma m bo sergilenir . . .  Cha-Cha 
(Andantino con grazia): Bu, bir 
dakika bile sürmeyen, orta hızdaki 
zarif bölümde çagdaş Romeo ve 
Jü lyet -Tony ve Maria- yine Güney 
Amerika ritmi Cha-Cha i le ayrı ayrı 
dans eder . . .  Meeting Scene (Meno 
mosso): Yine çok kısa süren 
Buluşma Sahnesi'nde iki genç 
birbirlerine hafif ve zarif şekilde 
hitap eder . . . Cool Fugue (AIIegro): 
Jets çetesinin düşmanlıgını açıkça 
gösterdigi -parmak şaklatmalarıyla 
tanınan- bu sahne, canlı ve hafif 
başlar; sonra giderek güçlenerek, füg 
biçiminde işlenen caz unsurlarıyla 
gelişir. Yine müzikalde sergilendigi 
gibi, yerumcular parmak 
şaklatmalarıyla müzigi destekler . . .  
Rumb/e (Molto Allegro): Gittikçe 
hızlanan tempoda, iki çetenin savaşı 
vurgulanır. Önderlerin öldürülmesi, 
kesin darbelerle canlandırıl ı r  . . .  
Fina/e (Adagio): Kesin bir 
sessizlikten sonra çok hafif 
(pianissimo) şekilde başlayan son 
bölümde eski aşk müzi�i dualarla ve 
iniltilerle desteklenen bir cenaze 
müzigine dönüşmüş gibidir. Ancak 
uzaktan Samewhere'deki duygulu 
hava trajik biçimde anımsatı l ır. Eser 
yine başladıgı gibi, çok hafif ve 
hüzünlü sona erer. (Süre 24') 

Gersbll 'hı: Rhapsody in Blue 

Avrupalı eleştirmenlerce "Cazı 
senfonik biçimde yorumlayan 
besteci" olarak tanımlanan George 

Gershwin, 1 2  Şubat 1 924 günü 
Rhapsody in Blue adlı eseriyle bir 
anda ün kazandı . . .  
1 920'1 i  yıllarda Amerika'da birçok 
besteci müziklerinde Amerikalı 
olmaya çalışıyor, kızılderili 
ezgi lerinden, zenci spiritüellerinden, 
Angio-Sakson halk melodileriyle 
kovboy şarkılarından 
esinleniyorlardı. O zamana kadar 
popüler şarkı bestecisi olarak 
tanınan Gershwin, Paul Whiteman'ın 
( 1 890- 1 967) düzenledigi 
"Experiment in Modern Music" 
(Modern Müzikte Deney) başlıklı 
konser dizisi için, caz unsurlarını 
içeren bir eser yazma siparişi almıştı. 
Gershwin üç haftada eserin piyano 
partisini tamamladı ve besteci Ferde 
Grofe'nin yönetimindeki orkestra 
eşliginde Gershwin tarafından New 
York'taki Aeolian Hall'da 
seslendirildi. Bu ilk yorumda Fritz 
Kreisler, Jasha Heifetz, Sergei 
Rahmaninof, Leopold Stokowski gibi 
ünlüler hayranlıklarını gizlememişler, 
Gershwin bir gecede besteci olarak 
kabul edilmişti. 
Adını, zencilerin hüzünlü ezgilere 
verdikleri blues'dan aldıgı öne 
sürülen Rapsodi'ye, Gershwin'in 
agabeyi, söz yazarı Ira Gershwin'in 
( 1 896- 1 983), Amerikalı 
empresyonist ressam James 
Whistler'in "Nocturn in Blue and 
Green" (Mavi ve Yeşil Noktürn) adlı 
tablosundan esinlenerek bu ismi 
verdigi de söylenir. Gershwin 
bestesine Amerikan Rapsodisi adını 
vermeyi düşünmüşse de, bu ad daha 
çekici gelmiş, ismi de eser gibi 
plansız dogmuştu: Trenle Boston'a 
giderken vagonun raylarda çıkardı�ı 
seslerden ritmi ve temayı duyan 
besteci, notaları gözünün önünde 
canlandırmıştı. 
Müzik formu olarak hızlı-agır-hızlı 
biçimde, Liszt stilinde bir rapsodiye 
benzeyen ve a�ır bölümlerde 
Çaykovski'yi anımsatan eser, blues 
türündeki armonisi ve caz ritmiyle 
seçkinleşir. Bütün temaların 4/4'1ük 
ölçüdeki ritimle sunuldugu Majör 
gam dizisi içinde bemollü notalar 
kullanılarak, minör etkisiyle hüzünlü 
bir hava yaratı l ır ve i lk tema daima 
başka bir formda yine ortaya çıkar. 
Eserin oldukça zengin kadrosunda 
solo piyano, alışı lmış üfleme ve yaylı 
çalgıların yanı sıra solo klarnet, tuba, 
bas klarnet, iki alto saksofon, tenor 



saksofon ve banjo da yer alır. l ik 
yorumda 23 müzikçi 36 çalgı 
kullanmış, örnegin kontrbasçı bazı 
yerlerde tuba çalmıştı. 
Tek bölümlü ve Si bemol Majör 
tonda yazılmış olan Rapsodi, 
klarnetin 4/4 1 ük ölçüde, iki oktav 
tizlere dogru kayan ilginç bir kadansı 
ile başlar. ( l ik yorumda klarnetçi 
Ross Gorman'ın güzel sesten çok 
anlatıma önem verdigi ve bir 
hamlede nişan alınan sese ulaşan bu 
glissandosu, ertesi günkü New York 
Sun gazetesinde "Kiarnetin sarhoş 
bagırışı" olarak tanımlanmış, bunun 
üzerine sonraki yorumlarda 
gecikerek -ritardando- bir çalışla bu 
kadansı duyurmak gelenek olmuştu.) 
Piyano çok temkinli (Moderato 
assai) hızda, ancak heyecanlı bir 
anlatımla, esere egemen olacak 
temayı sunar. Orkestranın 
duyurdugu ikinci tema ise daha 
enerjiktir. Bu temanın da 
gelişiminden sonra piyano bu kez 
daha neşeli havada, pek hızlı 
olmayan, biraz da şakacı (Meno 
mo ss o e po co scherzando) tempoda 
yeni bir tema sunar. Cazın önemli 
unsuru blues, Mi  Majör tonda, orta 
hızda ve duyguyla (Andantino 
moderato con espressivo) 
seslendirilmesi istenen orta 
bölmede etkili olur (bu lirik 
bölmenin i lk provasında şef 
Whiteman, heyecandan titreyerek 
elinden bagetini düşürdügünü; i lk 
konserde ise aglamaya başladıgını ve 
kendine geldiginde, orkestranın l l  
sayfa ilerde oldugunu gördügünü 
anılarında anlatır). Gershwin'in 
kendi sözlerine göre "Cazın, 
mutlaka bir dans ritmi yansıtması 
gerektigine inananların yanlış 
düşündügünü güçlü bir darbeyle 
ispat amacıyla yazdıgı" bu eser, 
çeşitli tempo degişikl ikleriyle gelişir 
ve parlak biçimde sona erer. Ravel, 
Stravinsky, Mi lhaud ve daha birçok 
çagdaş; besteciyi etkileyen eserin, iki 
piyano için düzenlemesi de 
yapılmıştır. Rhapsody in Blue'nun 
1 O Haziran 1 924'teki ilk plak 
kaydında çalan müzikçiler: 
Trompetçi Bix Beiderbecke, 
tromboncu Jack T eagarden ve 
klarnetçi Jimmy Dorsey sonraları 
çok büyük cazcılar olarak ün 
kazandı. (Süre 1 6') 
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PHILIPS TURKEY. CAUCASUS AND CENTRAL ASlA 

ABN-AMRO • ACNIELSEN ARAŞTIRMA HIZMETLERI A.Ş. 

AKZO/MARSHALL BOYA VE VERNIK SAN. A.Ş. • BIZIMGAZ/SHV 

CORUS ÇELIK • CORENDON (AD TANlTlM) • DAF-TIRSAN 

DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) N.V. • DSM TURKEY • FORTIS BANK 

ING BANK N .V. TURKEY• LIFTINSTITUUT • NUMIL A.Ş. 

ORGANON ILAÇLARI A.Ş. • SHELL EP & GAS TURKEY BY 

STORK TEKSTIL SISTEMLERI TIC. LTD. ŞTI . 

TNT LOJISTIK VE OACITIM H IZMETLERI A.Ş. • UNILEVER TURKEY 

ZEELANDIA-DORUK GIDA SANA YI VE TIC. A.Ş. 

AKZO NOBEUINTERVET VETERINER ILAÇLARI 

BELFA INTERNATIONAL • BERGEN INTERNATIONAL MOVERS 

HERO GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. 

KLM TURKEY • THE RESOURCE 

NEDERLANDS DANS THEATER 1 

NEDERLANDS DANS THEATER 

• 1 959 yılında geleneksel çizgideki 
eski Hollanda Balesi'nin 1 8  üyesi 
tarafından yeni dans biçimleri ve 
tekniklerini keşfetmek amacıyla 
kurulan Nederlands Dans Theater, 
bugün dünyanın en yenilikçi ve 
dinamik dans topluluklarından biri 
olarak kabul edilmektedir. Banjamin 
Harkarvy'nin sanat yönetmenliği ve 
Carel Birnie'nin genel 
yönetmenliğindeki ilk yıllarda 
yaşanan finansal sıkıntıları atiatan 
topluluğun yıldızı Hans van Manen 
gibi koreografların da işbirliğiyle kısa 
sürede parladı. 1 970'1erin başında 
Harkarvy ve van Manen toplu luktan 
ayrıldıktan sonra bir belirsizlik ortaya 
çıkmış olsa da, 1 975 yılında, o tarihte 
henüz 28 yaşında ama son derece 
yetenekli ve geniş vizyona sahip bir 
koreograf olan Jiri Kylian'ın sanat 
yönetmenliğine getirilmesiyle 
Nederlands Dans Theater, yirmi yıl 
sürecek inanılmaz verimli ve gelişime 
açık bir döneme girdi. 1 999 yılında 
sanat yönetmenliğine getirilen Lahey 
Kraliyet Konservatuvarı Dans 
Bölümü Başkanı Marian Sarstlidt ile 
topluluk, Kylian'ın da danışmanlığıyla 
bir yenilenme dönemine girdi ve 
dansçı kadrosu da büyük ölçüde 
yenilendi. Bu dönemde Kylian, Hans 
van Manen ve Paul Lightfood ile Sol 
Le6n yerleşik koreograflar olarak 
görev yaparken William Forsythe, 
Ohad Naharin, Mats Ek, Meryl 
Tankard ve Angelin Preljocaj gibi 
yine dünyaca ünlü koreograflar da 
konuk olarak toplulukla çalıştı. 
1 Ocak 2004 yılından itibaren 
topluluğun sanat yönetmenliğine 
lsveçli Anders Hellström getirildi. 
Kylian'ın danışmanlığı devam 
ederken Lightfood ve Le6n da 
yerlerini koruyor. 
Tüm dansçıları klasik bale eğitim 
alan Nederlands Dans Theater, 
30 kişilik ana dansçı grubundan 
oluşan NDT 1; 1 7-22 yaş arasındaki 
1 6  dansçıdan oluşan NDT l l  ve yaşı 
40'ın üzerindeki ve tüm deneyim ve 
uzmanlıklarını repertuara yansıtan 
NDT l l l  adlı üç gruptan 
oluşmaktadır. 1 995 yılında 
topluluğun sanat yönetmeni olarak 
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Sinfonietta 
Koreografı Choreography by J ir i  Kylian 

Müzik Music Leos Janacek: Sinfonietta 
Sahne ve kostüm Scenery and cosrumes Watter Nobbe 

Işık Ligtır Joop Caboort 

Wings ofWax 
Koreografı Choreography by J iri Kyl ian 

Müzik M usic H ei n rich von Biber: Solo Keman için Passacaglia ( 1 676); 
John Cage: Piyano için "Meditation"a Prelüd ( 1 946/48); 
Philip Glass: S. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, 3. Bölüm ( 1 99 1  ); 

Johann Sebastian Bach; Sol Minör Adagio, Çeşitierne No.25; 
Goldberg Varyasyon ları, BVVV988 ( 1 742) 

Dekor ve ışık Decor and l ight Michael Simon 
Kostüm Cosrumes Joke Visser 

Walking Mad 
Koreografı Choreography by Johan lnger 

Müzik Music Maurice Ravel: Boliro for orche.rtw ( 1 928); 
Arvo Part: Fiir !\/ina for piano ( 1 976) 

Dekor ve kostüm Decor and cosnımes Johan lnger 
Işık Ligtır Erik Sergiund 

1 .7.2004, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon 

A tatürk Cu! t u ra! Centre, Grand H al l , 20:00 

20. yıl ını dolduran Kylian her üç 
grubu da kapsayan Arcimbaldo adlı 
eserini  yarattı. 
Nederlands Dans Theater, 
performans ve vizyonundaki 
özgünlük ve yeni l ikçili�inin yanı sıra 
dünyada sadece dans için inşa 
edilmiş tek salona sahiptir. 

• Toclay, regarded as one of the most 

innovarive and dynamic dance 
compan i es of the world, Nederlands 

Dans Theater was csrabl ished i n  1 9 59 
by a group of I H  nıembers of the 
fornıer Het Neclerlands Bal/et which 
broke away from the tradit iona l l y  

oricntated company to explore new 
forıııs of dance, us i ng new techniques 

and open w new ideas and 
experiınenrarion. 
A rouncl artist ic director Benjamin 

Harkarvy and nıanaging direcror 

Carcl Birnie, the new group 
encou ntered financial obstacles and 

cven lacked a reg u lar a ud ience in the 
bcgin n i ng .  Even so, their persistence 
w ith prograınnıcs of artistic 
exploration soan won an ad m i rarion 
and recog n i t ion.  H arkarvy anel Hans 

van Manen as residem choreographers 
as well as other cl isting uished 

choreographers -i nc l ucling A nıericam 
A n na Sokolow and Glen Tetley- also 

created a chal lenging reperrory for the 
company which, d u ri ng the s ixt ies, 

was accepred as the nıosr i n novarive 
anel exci ting dance group in Eu ropc. 

When Harkarvy and van Manen had 
left the company at the beginning of 
the seventies N DT entereel inro a 
period of uncerra i nr y  and transition 

culıninating,  i n  1 97 5 ,  wirh the 
appoiıırnıent of J i fl Ky lian -initially 
in co-direction w i th  Hans K ni l !- as 

artistic director, an appointmenr that 
has proved, over n cari y twenry years, 
one of except ional prescience and 

progressive s ucccss. 
Neclerlancls Dans Theater is, now, 
unique in being three conıpanies in 
one: N DT 1 ,  the main company of 30 
dancers; N OT l l ,  a group of 1 6  young 

daneers between the age of 1 7 and 22 
and with i ts own repertory, anel N OT 
ll 1, a sınai! group of daneers of lı O 
plus years who are able ro bring a l l  

their accu m u lated experience and 
experrise to a rcperrory devised to 
exploit their thcatrical presence. Tlıus 

N OT, as a th ree in one entity, is able 
to presen r  ro i ts audiences the whole 
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work ing l i fe-span of i t s  arrists. I n  Kadrosunu geniş tutmaya özen karar verdik. Dansçılardan provalar 
1 99 5 ,  in celebration of Kyl ian·s gösteren, her yaşın dinamizminin için bize ekstra zaman ayırmalarını 
rwentieth anniversary as di rector of toplulugun enerjisini daimi kılacagına istedik ve sonunda başardık. Sonuç 
the company, he created A rrimboldo, a inanan topluluk yönetimi, yaş ve olaganüstüydü. Charleston'daki 
work for the three groups of NOT. tecrübelerine göre dansçılarını üç prömiyere gelen izleyicilerin, eserin 
Nederlands Dans Theater is  also ana gruba ayırıyor. 30 kişilik ana sonunda neredeyse sandalyelerinin 
unique in having i ts own state-of-the- dansçı grubundan oluşan NDT 1; 1 7- üzerine çıkıp, coşku i le bizi 
art t hearre in The Hague, with a 22 yaş arasındaki 1 6  dansçıdan alkışladıkları o an, toplulugun 
mag n i ficent srage, fıve studios and oluşan NDT l l  ve yaşı 40'ın üzerinde depresyondan çıktıgı an olarak 
every necessary fa ci 1 i ty, perhaps the olup, tüm deneyim ve uzmanlıklarını tarihimize geçti. T oplulugumuzun 
on ly thearre i n  the world spec ifıcally repertuara yansıtan NDT l l l .  gelecegi iç in yeni ufuklar açan 
created for dance. 1 995 yılında toplulugun sanat "Sinfonietta", Nederlands Dans 

yönetmeni olarak 20. yıl ını dolduran Theater repertuarının temel 
Kylian her üç grubu da kapsayan taşlarındandır . . .  

NEDERLANDS DANS THEATER "Arcimbaldo" adlı eserini sahneye Nederlands Dans Theater 1, 
ILE ZAMAN IÇINDE YOLCULUK koyarak Nederlands Dans Theater "Sinfonietta"nın ardından yine Jiri 

için bir i lki de gerçekleştirmiş. Kylian'ın koreagrafisi olan "Wings 
TRAV ELLING TH ROUGH TIME Toplulugun en önemli of Wax" adlı eseri sunacak. Heinrich 
WITH N E D E R LA N DS özel l iklerinden biri de, performans von Biber, John Cage, Johan n 
DANS TH EATER ve vizyonundaki özgünlük ve Sebastian Bach ve Philip Glass gibi 

yenilikçiliginin yanı sıra dünyada farklı türler ve ekallerin 
Smıgu Oka.n sadece dans için inşa edilmiş tek bestecilerinin eserleri kullanılarak 

salona sahip oluşudur. tasarlanan koreografi, i lk kez 1 997 
• Çagdaş dansın Avrupa'daki en 32. Uluslararası Istanbul Müzik yıl ında sahnelenmiş. 
önemli ve dünyadaki en başarılı Festivali'nin en seçkin konuklarından Performansı NDT l'in sekiz dansçısı 
temsilcilerinden biri olan biri olan Nederlands Dans Theater, tarafından gerçekleştirilen "Wings 
Nederlands Dans Theater, ilk kez dansseverleri büyüleyecegine Of Wax"te Kylian, lkarus'a 
Istanbul' da dansseverlerle buluşarak inandıgımız bir program ile karşımıza göndermeler yapıyor. Bil indigi gibi 
repertuarından seçkin eserler çıkıyor. T oplulugun sunacagı ilk eser Yunan mitolojisi kahramanı 
sergiliyor. 1 978 yılına ait bir Jiri Kylian lkarus'un, babasının balmumundan 
1 959 yılında kurulan topluluk, i lk koreografisi, "Sinfonietta". Dünya yaptıgı kanatlar ile uçmayı başaran 
yıllarında Hans van Manen gibi prömiyeri 1 978 yılında gerçekleşen ilk insanoglu olduguna inanılmış. 
seçkin bir koreegraila anlaşarak tüm bu eserin müzigi, Leos Janacek'in Ancak kendisine verilen ögütleri 
maddi sıkıntılara ragmen çizgisini aynı adlı bestesi. "Sinfonietta"yı tutmayan lkarus güneşe çok yakın 
bel l i  etmiş, 1 975 yılında henüz 28 büyükannesine ithaf eden Kylian, uçmuş; Güneş Tanrı da onun 
yaşında olmasına ragmen estetik eser için şunları söylüyor: kanatlarını eritmiş. Ege Denizi'ne 
görüşü ve ileri görüşlülügü sayesinde "Sinfonietta, aslında kendi kendine düşen lkarus, bagularak öldügü 
sanat yönetmenligine getirilen oluşmuş bir eser. Bunun sebebi çok Sisarn Adası çevresindeki denize de 
koreograf Jii'i Kylian ile yükselişine kısa bir süreçte ve zor koşullarda adını vermiş. 
devam etmiştir. Nederlands Dans tasarlanmış olması. Eserin koreografi Yüzyıllar boyu sanatçılara ilham 
Theater'ın özellikle bu tarihten süreci, toplulugun gelecek için veren lkarus'un öyküsünün en güzel 
itibaren izledigi yeniliklere açık planlar yapmadıgı ve dansçıların tasvirlerinden biri de şüphesiz 
politika, tüm dünyada dans huzursuzluklar yaşadıgı bir döneme ortaçag ressamı Brueghel'in 
çevrelerinin dikkatini çekmiştir. denk geldi. O günlerde Joseph tablosudur. Tablodan etkilenerek 
1 999 yıl ından itibaren J iri Kylian, Wishy beni aradı ve Janacek adlı bir "Wings of Wax"i tasarlayan Kylian, 
Hans van Manen, Paul Lightfood ve besteciyi tanıyıp tanımadıgımı sordu. sahne üzerinde birbirinden güzel 
Sol Le6n daimi koreograf olarak Ben de ona, çok istememe ragmen dramatik imgeler yaratarak 
görev yaparken, William Forsythe, bu bestecinin eserlerini henüz hiç izleyenleri büyülüyor. Kökleri 
Ohad Naharin, Mats Ek, Meryl bir koreografimde kullanmaya fırsat gökyüzüne uzanan çıplak bir agaç, 
Tankard ve Angelin Preljocaj gibi bulamadıgımı söyledim. Sinfonietta bu agacı çevreleyen dev bir daire, 
dünyaca ünlü koreograflar da konuk ile çalışmaya karar verdigirnde ise, dar, koyu renk kostümler içindeki 
koreograf olarak toplulukla müzigi iligime kemiklerime işieyecek dansçılar ile Jii'i Kylian'ın ifadeciligi 
çalışmıştır. 1 Ocak 2004 tarihinden kadar çok dinledim ve evime gelen sayesinde ortaya çıkan eşsiz bir 
beri ise toplulugun sanat herkese de dinlettim. Aslında koreografi, izleyenleri bu efsaneye 
yönetmenligini lsveçli Anders Charleston Festivali içinde yer ustaca taşıyor. 
Hellström yürütmekte. Jiri Kylian ise alacak bu eserin koreografisini 1 959 yılından günümüze özgün 
danışman olarak toplulukta görev yapmayı kabul etmem bile bir eserler sunarak, koreograf ve dansçı 
yapmakta. Lightfood ve Le6n ise tesadüftü. Bu eserin kostüm ve kadrosu ile dünya dans sahnelerinde 
halen daimi koreograflar. sahne tasarımcısı Walter Nobbe da tüm izleyicileri büyüleyen 
Nederlands Dans Theater' ın tüm bana yardım elini uzatınca, ne olursa Nederlands Dans Theater 1, son 
dansçıları klasik bale egitimi almış. olsun başladıgımız işi bitirmeye olarak ilk kez 200 1 yılında 



sahnelenen "Walking Mad" adlı eser 
ile programını noktalıyor. 
Koreagrafisi Johan lnger'e ait olan 
"Walking Mad", Maurice Ravel'in 
"Bolero" ve Arvo Part'in piyano için 
besteledi�i "Für Alina" adlı eserleri 
eşli�inde tasarlanmış. Izlenimci ve 
minimalist etkiler altındaki bu 
sürükleyici eserin dekor ve 
kostümleri de koreografa ait. 
Sokrates'in "En büyük nimetlerimiz 
bizlere deli li�imiz sayesinde gelir" 
adlı sözünden ilham al ınarak 
tasarlanan "Walking Mad" i le 
Nederlands Dans Theater 1 ,  
2 1 .  yüzyılın koreagrafik çizgisinden 
bir örnek sunacak bizlere. 

• Nederlands Dans Thearer 1 ,  a most 

im portant represenrarive of the 

modern ciance i n  E u rope and the most 
successful one i n  the world, w i l l  meer 

w ith ciance lovers in İstanbul for the 

fırst r ime and perform selecred works 

from irs reperroire. 
The group was esrablished in 1 959  
and signed a contract wirh an el i te 

choreographer, Hans van Manen. 

Despite all economic problems the 

company conrinued ro rise wirh 

choreographer J ifi K y l ian who was 

only 28 years old in 1 97 5 ,  bur became 
the artistic d i rector of the group 

rhanks ro his aesrheric visian and 

fururisric opinions. Especially this 

policy novelry Nederlands Dans 

Thearer fol lowed after ı 975 drew the 

attenrion of the world ciance 

com m u n i ry.  Besides the residem 
choreographers such as J ii'i Kylian, 

Hans van Manen, Paul Lightfood and 
Sol Le6n, world famous 

choreographers such as W i l l iam 

Forsyrhe, Ohad Naharin, Mars Ek, 

Meryl Tankard and Angel in Preljocaj 

has worked w ith the company as guest 

choreographers s ince ı 999. Anders 

H e llsrröm from Sweden has become 

the artistic di rector of NOT on 

January ı ,  2004. J ii'i Kyl ian sti l i  

remains the artisric advisor. Lightfood 
and Le6n also work as residem 

choreographers. 

A l l  daneers of Nederlands Dans 

Theater studied classical ballet. The 

managernem of the group which tries 
ro keep a comprehensive sraff and 

believes that the dynamism of 

d i fferenr ages w i ll supporr the energy 

of the group, categorises the daneers 
in three main groups accordi ng to 

1 42 
their ages and experience. NOT 1 the 
main group of daneers consists of 30 

dancers; NOT ll  ı 6 daneers whose 
ages ran ge between 1 7  and 2 2; and 

NOT l l l  of daneers whose ages are 

above 40 and who put rhei r 
experiences inro rhe repertoire. 

Kyl ian,  who has completecl his 20rh 

year as the artistic di rector of the 

company in ı 995 , created his work 

' 'Arcimbaldo" that em braces the 3 

groups anel this was a "fırsr" in the 

history of NDT. 

One of the most i m  porram 

characrerisrics of Neclerlands Dans 

Thearer, besides the originaliry and 
novel ey of i ts performance anel vision, 

is the group's ciance hall which is rhe 
one and only i n  the world bui l t  for 

da nce. 
As one of the elite guests of the 3 2 nd 

I nternational İstanbul Music Festival, 

NDT I presenrs a programme which 
we believe that wi l l  arnaze the ciance 

lovers. The group's fırsr performance is 

"Si nfonierta", a J ii'i Kylian 

choreography of ı 978.  This work's 
world premiere was performed in 

ı 978 and the music was compaseel by 

Leos Jamicek. Kyl ian who dedi ca red 

"Sinfonietta" ro his grandmorher states 

that " I n  fact, "Sinfonietta" is a piece of 
work which was crearecl 

sponraneously, because ir  was crearecl 

in a very short period and uncler 

cliffıculr cond irions. The work's 

choreography was compaseel during a 

period which the group was nor 

making any furure plans anel the 
daneers were in an uneasy moocl. 

Joseph Wishy called me one day and 
askecl if I knew composer Jamicek. 1 
rolcl him that 1 coulcl not ger an 

opporruniry ro use his works in any of 
my choreographies although 1 really 

wanred ro.  Then when ı decidecl ro 

work wirh Sinfonietta, 1 listenecl ro i r  

unri l  1 felr  t h e  music in my flesh anel 

bones anel playeel ir ro everyone who 

visited my house. In facr it was a 

coinciclence for me ro accept the 
ereari on of this work's choreography 

which would be performed at 

Charleston Festival. But we have 

decided ro fınish w hat we had starteel 

after the work's costume and stage 
designer W alter Nobbe lent me a 

helping hand. W e have requesteel 

extra time for rehearsals from daneers 

anel in the enel we succeeded. The 

result was extraordi nary. lt was the 

moment that rhe elepressian was dareel 

ro be concl ucled for the group when 

the audicnce at rhe Charleston 
premiere nearly got on ro rheir chairs 

and srarrecl ro applaud us with 
enrhusiasm. "Sinfonietta" has ser new 
horizons for our group anel can be 

considerecl a m i lesrone for our 

reperroıre. 

Afrer "Si nfonietta", NDT I will again 

perform a J ii'i Kyl ian work; "Wings of 

Wax " .  The choreography was created 

by using the works of composcrs of 

d i fferent genres and movemenrs such 

as Heinrich von B i ber, John Cage, 
Johann Sebastian Bach and Phil l ip 
G lass. The work w as prem i e red i n 

1 997 
Kylian refers ro l karus at " W i ngs of 

Wax" which will be performed by 

eight daneers of NDT I.  Ir  is believed 

in Greek Myrhology rhar l karus was 

the fırsr human who had succeedecl ro 
fly wirh the wings his  father had 

made of wax. However, l karus flew 
too close to the sun wi thout taking 

rhe advices inro considerarion and the 

God of Sun mei reel his wings. The n 

1 ka rus had fal le n to rhe Aegean Sea, 
d rowned and his name was given ro 

the sea araund the isiand of Sesarn e. 
Cerrainly one of the mosr beautiful 
clescriprions of the inspiring ta le of 

lkarus is midelle age artise Brueghel's 

painti ng.  Kyl ian is inspired by this 

painring anel createcl the "Wings of 

Wax" which amazes the audience by 
creating beau t i ful dramaric images on 

stage. A naked tree with roots 

reaching the sky, a huge circle araund 
this rree and the daneers in righr anel 

clark costumes carry rhe audience ro 

this myrh togerher wirh a unique 

choreography created by J i ff Kyl ian's 

expressionism. 

Finally NOT 1 will perform "Walking 

Maci" that was i n irial ly sraged in 

200 ı .  " W  alking Mad"s choreography 

was createcl by Johan ınger rogerher 

wirh Maurice Ravel's orchestral 

masterpiece " Bolero" and Arvo Part's 

piece for piano, " Für Ali na· . The 

scenery and the cosrumes of this 
fascinating work that is under the 

influence of i mpressionism and 

m i n i malism were also designeel by the 
choreographer. lnspired by Socrares' 

saying "The biggest blessings come ro 
us through our madness·· .  Walking 

Maci w ili presenr us a sample of the 

2 1  st century choreography. 
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"NEDERLANDS DANS THEATER 1 "  i LK KEZ iSTANBUL'DA 

NEDERLANDS DANS THEATER I IN İ STANBUL 

• FiNANSBANK 
Katkılart iri n FiNANSBANK A.Ş. "ye le[ekkiir ederiz. 

\Ve '"'"'Id /ike to tbank FiNANSBANK A.Ş. for sponsoring tbis performcmce. 

NEDERLANDS DANS THEATER 1 

Sinfonietta 
Koreografi Choreography by J ii'i Kylian 

Müzik M u sic Le os Janacek: Sinfonietta 
Sahne ve kostüm Scenery and cosnımes Walter Nobbe 

Işık Lighr Joop Caboort 

Wings of Wax 
Koreografi Choreography by J ii'i Kylian 

Müzik Music Heinrich von Biber: Solo Keman için Passacaglia ( 1 676); 
John Cage: Piyano için "Meditation"a Prelüd ( 1 946/48); 
Philip Glass: S. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, 3. Bölüm ( 1 99 1  ) ;  

Johann Sebastian Bach: Sol Minör Adagio, Çeşitleme No.25; 
Goldberg Varyasyon ları, BWV988 ( 1 742) 

Dekor ve ışık Decor and 1 ighr Michael Simon 
Kostüm Cosrumes Joke Visser 

Wa/king Mad 
Koreografi Choreography by Johan l nger 

Müzik M us i c Maurice Ravel: Boliro for orcbestra ( 1 928); 
Arvo Part: Fiir Ali na for piano ( 1 976) 

Dekor ve kostüm Decor and cosıumes Johan lnger 
Işık Lighı Erik Berglund 

2.7.2004, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon 
Ararlirk Culıural Cenrre, Grand Hal l ,  20:00 

NEDERLANDS DANS THEATER 1 

• 1 959 yılında geleneksel çizgideki 
eski Hollanda Balesi'nin 1 8  üyesi 
tarafından yeni dans biçimleri ve 
tekniklerini keşfetmek amacıyla 
kurulan Nederlands Dans Theater, 
bugün dünyanın en yenilikçi ve 
dinamik dans topluluklarından biri 
olarak kabul edilmektedir. Banjamin 
Harkarvy'nin sanat yönetmenligi ve 
Carel Birnie'nin genel 
yönetmenligindeki i lk yıl larda 
yaşanan finansal sıkıntıları atiatan 
toplulugun yıldızı Hans van Manen 
gibi koreografların da işbirligiyle kısa 
sürede parladı. 1 970'1erin başında 
Harkarvy ve van Manen topluluktan 
ayrı ldıktan sonra bir belirsizlik 
ortaya çıkmış olsa da 1 975 yıl ında, o 
tarihte henüz 28 yaşında ama son 
derece yetenekli ve geniş vizyona 
sahip bir koreograf olan J iri Kyliiın'ın 
sanat yönetmenligine getirilmesiyle 
Nederlands Dans Theater yirmi yıl 
sürecek inanılmaz verimli ve 
gelişime açık bir döneme girdi. 1 999 
yılında sanat yönetmenligine 
getirilen Lahey Kraliyet 
Konservatuvarı Dans Bölümü 
Başkanı Marian Sarstadt i le topluluk, 
Kyliiın'ın da danışmanlıgıyla bir 
yenilenme dönemine girdi ve dansçı 
kadrosu büyük ölçüde yenilendi. Bu 
dönemde Kylian, Hans van Manen 
ve Paul Lightfood & Sol Le6n 
yerleşik koreograflar olarak görev 
yaparken William Forsythe, Ohad 
Naharin, Mats Ek, Meryl Tankard ve 
Angelin Preljocaj gibi yine dünyaca 
ünlü koreograflar da konuk olarak 
toplulukla çalıştı. 1 Ocak 2004 
yılından itibaren toplulugun sanat 
yönetmenligine lsveçli Anders 
Hel lström getirildi .  Kyliiın'ın 
danışmanlıgı devam ederken 
Lightfood ve Le6n da yerlerini 
koruyor. 
Tüm dansçıları klasik bale egitim 
alan Nederlands Dans Theater, 30 
kişi l ik ana dansçı grubundan oluşan 
NDT 1; 1 7-22 yaş arasındaki 1 6  
dansçıdan oluşan NDT ll ve yaşı 
40'ın üzerindeki ve tüm deneyim ve 
uzmanlıklarını repertuara yansıtan 
NDT l l l  adlı üç gruptan 
oluşmaktadır. 1 995 yılında 



toplulugun sanat yönetmeni olarak 
20. yılını dolduran Kylian her üç 
grubu da kapsayan Arcimbaldo adlı 
eserini yarattı. 
Nederlands Dans Theater, 
performans ve vizyonundaki 
özgünlük ve yenilikçiliginin yanı sıra 
dünyada sadece dans için inşa 
edilmiş tek salona sahiptir. 

• Today, regarded as one of the most 

i n novative and dynamic dance 

compan i es of the world, Nederlands 
Dans Theater was established i n  1 95 9  

b y  a group o f  18  members o f  the 
former H et Nederlands Bal/et which 
broke away from the rradi tionally 

orienrated company ro explore new 
forms of dance, using new techniques 

and open to new ideas and 
experimenrarion. 

Around artistic di rector Benjamin 

Harkarvy and managing di rector 

Carel B i rnie, the new group 
encounrered fınancial obstacles and 
even 1acked a regu1ar audience i n  the 

beginning.  Even so, thei r persistence 
w ith programmes of arristic 
exp1oration soon won an aci m i ration 
and recogni tion. Harkarvy and Hans 

van Manen as residene choreographers 
other dist inguished choreographers 

-including Americans Anna Sokolow 

and G1en Tetley- alsa created a 

challenging reperrory for the company 

which, during the sixties, was 
accepted as the most i n novative and 

exciting dance group in Europe. 

When Harkarvy and van Manen had 
left the company at the beginning of 

the sevenries NOT enrered inro a 
period of uncertainry and trans i tion 
cul m i nating, i n  1 97 5 ,  with the 

appoinrmenr of J i i' f  Kylian -ini tially 

i n  co-direcrion with Hans K n i l l- as 

artistic d irector, an appointmenr that 
has proved, over near1y twenty years, 

one of exceptional prescience and 
progressive success. 

Nederlands Dans Theater is, now, 

unique in being three companies i n  
one: N O T  I ,  t h e  m a i n  company o f  30 
dancers; NOT II, a group of 16 young 

daneers between the age of 1 7  and 22  
and w i t h  its  own reperrory, and NOT 

I I I ,  a small group of daneers of 40 
p1us years who are able ro bring all 

their accumulated experience and 

experrise ro a reperrory devised ro 

exploit their theatrical presence. Thus 

NOT, as a three in one enrity, is ab1e 
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ro presenr to its audiences rhe who1e 

working l i fe-span of i ts arrisrs. I n  
1 99 5 ,  i n  ce1ebration o f  Kylian·s 

rwenrierh anniversary as di rector of 

rhe company, he created Arcimboldo, a 

work for the three groups of N DT. 
Nederlands Dans Thearer is a1so 

unique i n  having i ts own state-of-the
arr rheatre in The Hague, with a 

magnifıcenr srage, five srudios and 

every necessary facil ity,  perhaps the 

only rheatre in the world specifically 

created for dance. 
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COSI FAN TUTTE - W. A. MOZART 

Uluslararası Istanbul Müzik Festivali ve !talyan Kültür Merkezi 
!talyan Konsoloslu�u'nun himayesinde sunar. 

I nternational istanbul Music Festival and lstituto l tal iano di Cultura istanbul 
presenr u nder the auspices of the !tal i an Cansu lare General . 

Il AELLI 

Katkt!an irin TÜRK PIRELLi LASTIKLEI?I A.Ş. 
TÜRK PIRELLI KABLO VE SISTEMLERI A.,� . •  

BELL ŞII? KETLER TOPLULUGU ve ORGANIK HOLDING A.Ş. 'ye teıekkiir ederiz. 
W e u•rmld /ike to t!Jank TÜI?K PIRELLi LASTIKLERI A.Ş. 

TÜI?K PIIU:.LLI KABLO VE SiSTEMLE/?/ A.Ş . .  
THE BELL GIWUP Of' CO!viP1\NIES and OI?GA NIK HOLDING A . Ş. 

for sfJomorinJ!. tbis fJer/ormanre. 

COSI FAN TUTTE 

A play by GIORGIO STREHLER yapımı  
Yönetmen Direcred by CARLO BATTISTONI 

Coproducrion PICCOLO TEATRO DI M ILANO-TEATRO D'EUROPA & 
FONDAZIONE LIRICO SINFONlCA PETRUZZELLI 

TEA TRI DI  BARI ortak yapımı  
FONDAZIONE PETRUZELLI DI  BARI ORKESTRA VE KOROSU 

ORCH ESTRA AND CHORUS OF FON DAZIONE PETRUZELLI DI B A R I  
ARNOLD BOSMAN şef conducror 

Fiordiligi: MARIA REY-JOLIE soprano 
Doı·abella: TERESE CULLEN soprano 

Cuf.(lielmo: NICOLAS RIVENQ bariton barirone 
Ferrando: MARK M I LHOFER tenor 

Despina: JANET PERRY soprano 
Don A /fomo: ALEXANDER MAL TA bas bass 

7.7 & 8.7.2004, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon 
Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hall ,  20:45 

MARIA REY -JOL Y 

• Madrid'de do�an Maria Rey-Joly 
keman ve piyano e�itimine Madrid 
Kraliyet Konservatuvarı'nda başladı 
ve Madrid Yüksek Şan Okulu'ndan 
Lola Rodriguez Arag6n Ödülü'nü 
alarak mezun oldu. lsviçre'deki 
Verbier Akademisi'nde Gundula 
Janowitz and Brigitte Faswander ile 
çalışmalarına devam etti. 
8. Uluslararası Francisco Alonso Şan 
Yarışması'nda birincil ik ödülünü ve 
en iyi zarzuela yorumcusu olarak 
Guerrero Ödülü'nü kazandı. Mozart 
operalarından, Sihirli Flüt'ten Pamina, 
Figaro'nun Düğünü'nden Kontes, Cosi 
fan tutte'den Fiordiligi, Britten'ın 
Rape of Lucrezia'sından Kadın Koro, 
Wagner operalarından Das Rheingald 
and Götterdamerung'dan Woglinde 
ve Parsifafden l l  Blumen Madchen'ın 
yanısıra bir çok ça�daş ve romantik 
beseecinin yapıtlarını da seslendirdi. 
Faure'un Requiem, Rossini'nin Picco/a 
Misa Solemne, Saint-Saens'ın The 
Floot ve Gounod'nun Santa Ceci/ia'sı 
repertuarının resital ve oratoryo 
bölümünü oluşturur. Ispanya'da 
birçok konser salonunda, lsviçre, 
Trieste, Lucca, Mi lan ve Paris'te 
çeşitli festival lerde sahne almıştır. 
EMI için gerçekleştirdi�i "Margarita 
La Tornera" ve "El Hijo Finjido" 
kayıtları bulunmaktadır. 

• Born i n  Madrid, Maria Rey-Joly 
srarred her music srudies of violin and 
piano ar rhe Royal Conservaroire of 
Music of rhe same ciry. She complered 
her educarion ar rhe Superior Singing 
School of Madrid where she was 



awarded wirh the End of Degree "Lola 
Rodriguez Arag6n" Prize. In rhe 
Verbier Academy, Swirzerland, she 
worked wirh Gundula Janowirz and 
Brigirre Faswander. She won the fırsr 
prize ar rhe 8rh Inrernarional 
Francisco Alonso Singing 
Comperirion and the Guerrero Award 
for being the best zarzuela performer. 
In the operatic  domain, she performed 
Pamina in Magic Flute, Counress in Le 
Nozze di Figaro, Fiordiligi in Cosi jan 
Tutte, all by Mozart; Female Chorus in  
The Rape of Lucrezia by Brirren. I I  
Blumen Madchen in  Parsifal, al l by 
Wagner and many other works of 
conremporary and romantic composers. 
She also has experience in the reciral 
and orarorio domain wirh Requiem by 
Faure, Piccola Misa Solemne by Rossini ,  
The Floot by Sainr-Saens and Santa 
Cecilia 's Mass by Gounod. 
Rey-Joly appreared in many concerr 
halis throughout Spain and fesrivals in  
Swirzerland, Triesre, Mi lan and Paris. 
Rey-Joly has recorded "Margarira La 
Tornera" and "El H i jo Finjido" for 
EMI.  

TERESE CULLEN 

• Yorumlama yetenegi ve sesinin 
güzelligiyle tanınan T erese Cu Ilen 
Avrupa'da ilk sahnesini Scala 
Tiyatrosu'nda Luciano Berio'nun 
Utis'indeki Marina rolü ile aldı. Ünlü 
yapımcı Giorgio Strehler'in 
yönetimindeki Cosi fon tutte'de 
seslendirdigi Dorabella rolü ile 
Avrupa'da daha da fazla tanındı ve 
bu rolü Milano, Fransa, Ispanya, 
Almanya ve Tokyo'da tekrarladı. 
Bizet'nin Carmen'inde başrolü ve 
yine Cosi fon Tutte'de Dorabella'yı 
seslendirdi. Bu sezon rol alacagı 
operalar arasında La Traviata, Das 
Rheingold, Die Walküre, Elektra, Don 
Quichotte bulunuyor. Sanatçı ayrıca 
Michigan Opera Tiyatrosu, Teatro 
Communale di Firenze ve Teatro 
Regio di T orino gibi saygın 
salonlarda Figaro'nun Düğünü, Faust, 
Sihirli Flüt, La Traviata, Don Giovanni, 
Devi/s of Loudon, Öp Beni Kate gibi 
yapıtlarda rol aldı. 
2003 yılında Cleveland Lirik 
Operası'nda Die Fe/edermaus'ta 
Rosalinda ve yine Giorgio Strehler 
yapımı Cosi fon tutte'de Dorabella'yı 
seslendirdi. 
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• Terese Cullen, known for her 
inrerprerive capabiliries and vocal 
beaury, m ade her European debur ar 
Tearro alla Scala in Mi lan singing 
Marina in rhe world premiere of 
Luciano Berio's Utis. Wirh rhe 
port raya! of Dorabella in C os i jan tu lle 
under rhe !are inrernarionally 
acclaimed director Giorgio Srrehler, 
she became well known ro rhe 
European crirics and public. She 
performed Dorabella in Milan, France, 
Spain, Germany and Tokyo. 
W hile a member of rhe Lyric Opera 
Cenrre for American Artisrs, she 
performed in Bizer's CamJen and 
Dorabella in C os i fan tutte. Main season 
producrions included La Traviata, Das 
Rheingold, Die Walkiire, Elekıra, Don 
Quichotte. She rook part in  many opera 
producrions, namely Cherubino in Le 
Nozze di Figaro, Siebel in Faust, Die 
Zauberf/bte, La Traviata, Don Giovanni, 
Jean in Pendereceki's Devi/s of Loudon, 
Lois Lane/Bianca in Cole Porter's Kiss 
Me Kate ar venues such as Michigan 
Opera Thearre, Tearro Communale d i  
Firenze, Tearro Regio di  Torino. 
In 2003, she made her debur ar Lyric 
Opera Cleveland, in Die FledermcJus, 
performing Rosalinda and sang 
Dorabella in Giorgio Srrehler's 
producrion of C os i /mı tutte which s he 
w i l i  perform in Rome and Cairo in 
2004. 

RANDAL TURNER 

• Randal Turner müzik 
çalışmalarına Oberlin 
Konservatuvarı'nda başladı ve 
Indiana Devlet Üniversitesi'nden 
mezun oldu. Avrupa'ya giderek 
Zürih'teki lnternationales 
Opernstudio'da başladıgı düzenli 
çalışmalarına Hamburg devlet 
sahnelerinde, Montecarlo'da ve 

Viyana Kammeroper'de devam etti. 
Handel'den Cage'e uzanan 
repertuarında Sevil Berberfnde 
Figaro, Figaro'nun Düğünü'nde Kont. 
Carmen'de Escamilio, Falstaffta 
Ford, Casi fan tutte'de Guglielmo, 
Faust'ta Valentin ve La Boheme'de 
Marcello bulunmaktadır. Ensemble 
Musica Rara ve RAl Ulusal 
Orkestrası ile verdigi düzenli 
konserlerin de beraberinde yogun 
bir tempoda çalışan sanatçı 2005'te 
Britten'ın Billy Budcf'ı ve Mozart'ın 

Dan Giovannfsinde rol alacak. 

• Randal Turner began his studies ar 
rhe Oberlin College Conservarory of 
Music and graduared from Indiana 
Srare University. Moving ro Europe, 
he gained a place ar the 
lnrernarionales Opernsrudio in Zurich 
from where he began ro make regular 
appearances in Hamburg, Monrecarlo 
and Vienna. 
His musical versar i l iry is reflecred in 
his reperroire, which ranges from 
Handel ro Cage, wirh roles including 
Figaro in 1/ Barbiere di Sivig!ia, the 
Counr in Le Nozze di FigcJro, Escamillo 
in CcJmJen, Ford in Fa!staff, 
Guglielmo in C os i /an tu lle. V alemin 
in  Gounod's FaJJSI and Marcello in Lo 
Boheme, a role for which he has gained 
borh critica! and public acclaim. 
He enjoys a busy concert schedule, 
i ncluding regular col laborarions wirh 
rhe Ensemble Musica Rara and the 
RAl national orchesrra. More recenr 
engagemenrs have Brirren's Bil/y 
Budd in  Turin, and Mozarr's Don 
Giovanni for 2005.  

MARK MILHOFER 

• Bel Canto'dan Britten'a uzanan 
genişlikteki, birçok tenorun 
seslendirmeyecegi veya 
seslendiremeyecegi özel bir 
repertuara sahip olan Mark 
Milhofer, giderek ltalya'nın en 
aranan seslerinden bir haline gelen 
bir sanatçı. Magdelene Koleji'ndeki 
üç yılın ardından Londra'daki 
Guildhall Müzik Okulu'nda opera 
kursuna davet edilen Mi lhofer 
burada son derece başarılı 
performanslar gerçekleştirdi. Saygın 
ltalyan Opera Stüdyosu 
As.Li.Co.'nun düzenledigi seçmeler 
sonrası Milano'da Renata Scotto ve 



Leyla Gencer ile çalışma olanagı 
buldu ve Pergelesi'nin yeni gün 
yüzüne çıkan La Morte di San 
Giuseppe adlı yapıtındaki San 
Giuseppe rolünü Avrupa'nın birçok 
ülkesinde ve Verdi'nin Falstaffında 
Fenton rolünü Kuzey ltalya'daki 
operalarda seslendirdi. Opera 
alanında rol aldıgı diger yapımlar 
arasında Purcel l' in The lndian 
Queen'i, Mozart'ın Sihirli Flüt'ü, 
Beliini'nin 1 Capuleti e 1 Montecchi'si, 
Opera Factory yapımı olan Dido ve 
Aeneas ve Ressini'nin Le 
Cenerento/a'sı bulunmaktadır. Sanatçı 
daha sonra Giorgio Strehler yapımı 
olan Cosi (an tutte'yi Milane'da 
seslendirdi. 
Bach'tan Britten'a uzanan renkli ve 
geniş bir oratoryo repertuarı da 
bulunan Milhofer Wigmore Hall, 
Queen Elizabeth Hall, BBC Proms. 
Aldeburgh, Ingiliz Ulusal Operası 
gibi saygın salonlar ve etkinliklerde 
yer aldı. 

• W ith an excepcionally varying 

repertoire from Bel Canto co Brinen 

and Early Music, Mark Mil hofer is 

becom i ng one of the most sought afrer 

voices in lraly. Following three years 

at Magdalene College, Oxford, 

M i lhofer was awarded a place on the 

Opera Course ar the Guildhall School 
of Music in London where he 

presented extremely successful 
performances. 

He rhen had the pri v i lege co study 
wirh Renara Scono and Leyla Gencer 

i n  M i lan afrer auditions organised for 

che prescigious ! calian Opera Studio 

As.Li .Co. and performed San 
Gi useppe i n  Pergolesi 's recenrly 

d iscovered La Morte di San Giuseppe i n  

various European countries, and 
Fenton i n  Verd i 's Falsıaff i n  various 

Northern ! ralian opera houses. Other 

appearances on the operatic srage 

i nclude Purcell 's  The lndian Queen, 
Mozarr's Die Zauberf/öte, Bel l i n i 's 1 
Capuleti e 1 Montecchi, The Sailor i n  

Opera Facrory's production o f  Dido 
and Aeneas and his l talian debut as 

Ramiro in Rossin i's I.A Cenerentola. 
He went on co srar as Ferrando in the 

Iate Giorgio Strehler's prod uction of 

Mozarr's Cosifan llllle i n  M i lan. 
Mil hofer's oracorio repertoire is very 

colou rful ranging from Bach co 
Brinen, includ i ng music by Purcell, 
Handel and many others. He 
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performed i n  prestigious venues and 

evems such as W igmore Hal l ,  Queen 

E l i zabeth Hall ,  BBC Proms, 
Aldeburgh Festival, Engl ish National 

Opera and convert halis throughout 

Europe. 

JANET PERRY 

• Minneapolis'te müzisyen bir 
anne-babanın çocugu olarak 
dünyaya gelen Janet Perry erken 
yaşlarda piyano ve keman dersleri 
aldı ve daha sonra baleye devam 
etti. Curtis Müzik Enstitüsü'nde 
Eufemia Giannini Gregory ile 
yaptıgı çalışmalardan sonra bir 
kariyer oluşturmak üzere 
Avrupa'ya gitti ve kısa sürede 
kıtanın önde gelen operalarında ve 
Salzburg, Wiener Festwochen, 
Glyndbourne, Aix-en-Provence, 
Bregenz ve Montpellier gibi saygın 
festivallerinde Herbert von 
Karajan, Kleiber, Böhm, Muti, 
Barenboim, Harnoncourt, 
Rostropovitch, Kubelik ve 
Sawallisch gibi büyük şefierin 
yönetimindeki konserlerde yer aldı. 
Başrollerinde oynadıgı operalar 
arasında Gü//ü Şövalye, Falstaff, 
Figaro'nun Düğünü, Die Fledermaus, 
Aşk lksiri bulunmaktadır. 
Bach, Monteverdi, Vivaldi, 
Scarlatti'den Mozart, Brahms, 
Beethoven, Mahler, Brückner, 
Poulenc ve Faure'a uzanan kapsamlı 
bir repertuara sahip olan sanatçı 
Mozart'ın Do minör Mes'ini, 
Bruckner'in Te Deum'unu, Bach'ın 
Kahve Kantatlarını, Monteverdi'nin 

8. Madrigal Kitabını Karajan, Kubelik 
ve Harnoncourt gibi şeflerle 
kaydetti. Birçok ülkede ustal ık 
sınıfları yöneten Perry aynı zamanda 
lsviçre'nin Sion kentindeki 
konservatuvarda şan profesörüdür. 

• Born in M i nneapolis  co m usician 

parents, Janet Perry had early 
opporruniry  ro receive lessons on 

piano and viol i n ,  and larer, ballee and 
soon d iscovered an u n usual vocal 

calenc .  Afcer studying at the Curtis 

I nstitute of Music under Eufemia 

Giannini  Gregory, she !efe for Europe 
to start her career which was firmly 

escablished i n  a few years. She 

subsequently appeared as guesc i n  

most o f  the major European opera 
houses, and i n  numerous fescivals, 

nocably Salzburg, Wiener 

Fescwochen, Glyndebourne, A ix-en
Provence, Bregenz, Montpe l lier 

under such conducrors as Herberr 

von Karajan, Kleiber, Böhm ,  M u t i ,  

Barenbo i m ,  Harnoncourr, 

Roscropovirch, Kubelik and 

Sawa l l isch. She played principa l  roles 

in Der Rosenkavalier, Falsıaff, Le 
Nozze di Figaro, Die Fledermaus, Elisir 
d'amore and also appeared on TV. 

Perry has an extended reperro i re from 

Bach, Monceverd i ,  V i valdi ,  Scarlatti 
to Mozart, B rahms, Beechoven, 
Mahler, Brückner, Poulenc and 

Faure. She has sung all che major 
Masses i n  her reperroire, and 

recorded Mozarr's Mass in C m i nor, 
Brückner's Te Deu m ,  Bach's 

Kaffeekancate, Monceverd i ' s  8th 

Madrigal Book wich Karajan, 

Kube l i k  and Harnoncourt. She also 



conducts master dasses in various 

counrries and has been professor of 

voice in che Conservacoire of Si on i n  

Swirzerland. 

ALEXANDER MALTA 

• lsviçre'de dogan Alexander Malta 
ltalya ve Almanya'da Desider Kovats 
ve Enzo Mascherini i le çalıştı. 
Salzburg, Maggio Fiorentino gibi 
festivaller ve Zürih Operası, Opera 
de Paris, Staatsoper Vienna, Covent 
Garden gibi saygın salonlarda La 
Boheme, The Bat, Ho(mann'ın 
Masalları, Elektra, Ariodante, 
T annhöuser, Rheingold, Manon, 
Saraydan Kız Kaçırma, Carmen, Don 
Giovanni, Titus, ldomeneo, Fidelio, 
Hoffman, Sihirli Flüt, Cosi (an tutte gibi 
yapıtlarda rol aldı. Sanatçı San 
Francisco, Chicago, Seattle, 
Portland, Long Isiand Festivali, Cape 
Town, Santiago de Chile ve Tokyo 
gibi kentlerde gerçekleşen yapımiara 
da davet almakta. 
Karajan, Ozawa, Abbado, Varviso, 
Colin Davis, Zedda, Matacic, Rill ing, 
Sawall isch, Baudo, Dohnany, 
Rostropovich, Santi, Fischer ve 
Ku bel ik gibi büyük şeflerle çalışmış 
olan Malta'nın yaptıgı kayıtlar 
arasında Carmen, Don Giovanni, 
Bruckner'in Te Deum'u, Lady 
Macbeth, Samson, Rigoletto, Merry 
Wives o( Windsor, Verdi'nin 
Requiem'i ve diger yapıtlar 
bulunuyor. Sanatçı aynı zamanda 
sinema ve TV yapımlarında da yer 
almış olup dünyanın dört bir 
yanından konser, oratoryo ve 
resicaller için davet almaktadır. 

• Born i n  Switzerland, Alexander 

Malta srudied in Germany and lraly 

with Desider Kovats and Enzo 
Mascheri n i .  H e  has performed i n  

opera productions and concerrs 

word w ide in La Boheme, The Bat, 
Ta/es of Hofmann, Elektra, A riodante, 
T annhiiuser, Rheingold, Manon, 
Entfiihrımg am dem Serail. Carmen, 
Don Giovanni, Titm, ldomeneo, Fidelio, 
Hoffman, Die Zauberfliite, C os i Jan tutte 
wich Giorgio Screhler at presrigious 

festivals and venues ! i ke Salzburg, 

Maggio Fiorenrino, Zurich Opera, 

Opera de Paris, Staatsoper Vienna, 

Covenc Garden and many more. 

Overseas engagements i nclude San 
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Francisco, Chicago, Searrle, Porrland, 

Long Isiand Festival New York, Cape 

Town, Sanriago de Ch i le, and Tokyo. 

He has worked wirh conducrors l i ke 

Karajan, Ozawa, Abbado, Varviso, 

Col i n  Davis, Zedda, Maracic, 
R i l l i ng ,  Sawal lisch, Baudo, Dohnany, 

R ostropov ich, San c i ,  Fischer, 
Gavazzeni,  Kubel i k .  Malta has an 

exrensive eecord ing career such as 

Carmen, Don Giovanni, Bruckner's Te 
Deum, Lady Macbeth, Sanıson, 
Rigoletto, Merry Wives of Windsor, 
Verd i's  Requiem and other works. H e  

has also appeared in fi lms and T V  

producrions and is invited ro 

concerrs, orarorios and recirals 
worldwide. 

COSI FAN TUTTE YA DA 
ERKEKLERIN SADAKAT GÖSTERISI 

COSI FAN TUTTE, O R  T H E  

LOY AL TY SHOW OF MEN 

Aydın Büke 

• Mozart'ın metin yazarı Lorenzo 
Da Ponte ile üçüncü ve son ortak 
çalışması olan Cosi (an tutte (Bütün 
Kadınlar Böyle Yapar) 20. yüzyıla 
gelinceye dek, özellikle konusu 
nedeniyle, büyük eleştirilere maruz 
kalmış, bestecinin diger ünlü sahne 
yapıtiarına nazaran oldukça ender 
seslendirilmiştir. lık kez 26 Ocak 
1 790 tarihinde Viyana'da sahnelenen 
operaya, Fransız Devrimi öncesi 
deger yargılarıyla yaklaşmak belki de 
en dogru olanı, çünkü eserin 
bestelendigi yıl larda hızla degişmeye 

başlayan dünya görüşü, çok kısa bir 
zaman içinde Cosi (an tutte'de ele 
alınan konuların eskimesine ve 
gözden düşmesine neden olmuştu. 
Yapıt adından da kolayca anlaşılacagı 
gibi, kadınların sadakatini 
sorgulamakta, ancak aslında, bunu 
yapmaya çalışan erkeklerin ne denli 
komik duruma düştüklerini gözler 
önüne sermektedir. 
Perde açıldıgında Napoli'de bir 
kahvede sohbet eden üç erkekle 
karşılaşırız. Yaşlı ve deneyimli filozof 
Don Alfonso ile iki genç subay 
Guglielmo ve Ferrando 
konuşmaktadır. Delikanlı lar, 
nişanlıları Fiordiligi ve Dorabella'nın 
kusursuz birer insan olduklarını 
söylemekte ve mutluluklarını dile 
getirmektedirler. Ancak Don 
Alfonso aynı fikirde degildir. Ona 
göre kadınların sadakati Anka 
kuşuna benzer; herkes ondan söz 
eder ama gören yoktur. Guglielmo 
ve Ferrando bu sözlere çok 
sinirlenirler, delikanlılara göre 
sevgilileri Anka kuşunun ta 
kendisidir. Bu düşüncenin etkisiyle 
iki subay, Don Alfonso'nun oldukça 
ilginç teklifini hemen kabul ederler: 
Yaşlı filozof, sevgililerinin onlara 
karşı sadakatsiz oldugunu ispat 
etmeyi önermektedir. Librettonun 
can alıcı noktası da bu rada 
yatmaktadır. Iki delikanlı sırf Don 
Alfonso'yu ikna edebilmek için 
iddiaya girmeyi kabul ederler. Yaşlı 
adamın düzenleyecegi oyunda rol 
alarak nişanlılarının sadakatini 
denemeye razı olurlar. Böylece eser 
boyunca devam edecek olan komik 
olaylar zinciri harekete geçer. 
Guglielmo ve Ferrando, önce 
birliklerine geri dönmek zorunda 
olduklarını söyleyerek nişanlılarına 
göz yaşları içinde veda eder, bir süre 
sonra da kıyafet degiştirerek iki 
yabancı gibi geri gelirler. Amaçları iki 
kız kardeşi baştan çıkartmaktır; 
bunu yaparken kendi nişanlılarına 
degil, diger seçenege yönelirler. 
Böylece birbiri ardına gelişen komik 
olaylar sonucunda, operanın 
finalinde gerçek anlaşılır ve herkes 
kendi nişanlısına geri döner. Ancak 
bu deney boyunca, çiftierin birbirleri 
için hiç de uyumlu olmadıkları 
ortaya çıkmıştır. Bütün 
yaşananlardan sonra eski 
yaşamiarına dönmeleri olanaksız gibi 
görünse de opera "mutlu sonia" 



biter. Bu sonun ne denli mutlu 
oldugu tartışmaya açıktır. 
Operanın metin yazarı Lorenzo Da 
Ponte'nin maceralada dolu yaşamı, 
Cosi fon tutte'nin librettosunun 
yazıl ış aşamasında, büyük olasılıkla 
sanatçının en çok başvurdugu 
kaynak olmuştur. ltalya'da din adamı 
olmak için egitim gören Da Ponte, 
bütün yaşamı boyunca kadınlarla 
olan i l işkileri nedeniyle bulundugu 
kentleri kaçareasma terk etmek 
zorunda kalmıştır. Viyana' da, 
lmparator l l .  Joseph'in saray şairi 
olarak görev yaptıgı yıl larda, başta 
dönemin en tanınmış bestecisi 
Antonio Salieri olmak üzere, pek 
çok sanatçı için librettolar kaleme 
almıştır. Mozart'la başlayan ortak 
çalışmasının sonucu olarak önce 
Figaro'nun Düğünü ortaya çıkmış, 
bunu Prag için bestelenen Don 
Giovanni izlemiştir. Cosi (an tutte'nin 
kimin tarafından sipariş edildigi kesin 
o larak bil inmemekle birlikte, ilk 
Mozart biyografılerinde bu kişinin 
lmparator ll. Joseph oldugu bilgisi 
yer alır. O günlerde imparatorluk 
ordusunda görevli iki subayın 
başından geçen benzer bir olay, tüm 
Viyana sosyetesinin dil indeydi. 
Yapıtın ilk temsil inin saray 
tiyatrosunda gerçekleşmesi, siparişi 
veren kişinin lmparator olması 
ihtimalini kuvvetlendiriyor. 
Mozart yeni operası üzerinde 
çalışırken bir yandan da son yıllarda 
sık sık yaptıgı gibi, dostu ve mason 
Iceasından yakın arkadaşı Michael 
Puchberg'in maddi destegine ihtiyaç 
duyuyordu. O tarihlerde yazdıgı bir 
mektup bestecinin ne denli sıkıntı 
içinde oldugunun en iyi kanıtıdır: 
"Mektubun içerigi sizi ürkütmesin. 
Siz benim en iyi arkadaşım olarak 
sıkıntılarımı paylaşıp, kalbimi 
tümüyle açtıgım kişisiniz. Gelecek ay 
opera idaresinden yeni eserim için 
200 Duka alacagım. Ama o zamana 
dek bana 400 Florin verirseniz beni 
çok büyük bir sıkıntıdan kurtarmış 
olursunuz. Paramı alınca size olan 
borcumu hemen ödeyecegimden 
emin olabilirsiniz. Perşembe günü 
sizi (ama yalnızca sizi) saat 1 O.OO'da 
evimde küçük bir opera provasına 
bekliyorum. Siz ve bir de Haydn 
olacak. Ayrıca sizlere Salieri'nin 
çevirdigi dolapları da, gerçi hepsi 
çoktandır su yüzüne çıktı ama, 
anlatmak istiyorum. Hoşça kalın." 

149 
Mozart bu mektupla, dostuna 
verdigi degeri göstermek istiyordu. 
3 1 Aralık 1 789 günü bestecini n 
evinde gerçekleşen toplantıda 
Haydn da vardı. Mozart'ın  
çalışmakta oldugu yapıtları yakın 
dostlarıyla böylesi bir toplantıda 
paylaşması, daha önceki yıllarda 
başvurdugu bir yöntem degildi . 
Besteci dostlarını, 21 Ocak tarihinde 
yapılan ilk provaya da çagırdı. 
Böylece operanın hemen her 
aşamasını onlarla paylaşmış 
oluyordu. 26 Ocak'ta i lk kez 
sahnelenen eser fazla bir yankı 
uyandırmadı. lık gecenin ardından 
dört kez daha temsil edildi; ardından 
20 Şubat günü lmparator l l .  
Joseph'in ölümü üzerine tiyatroda 
yas dönemine girildi ve yapıt daha 
sonra Haziran'da yeniden 
sahnelendi. Ancak Mozart'ın saglıgı 
boyunca yapılan temsil sayısı I O'u 
geçmedi. Yaklaşmakta olan 1 9. 
yüzyılın deger yargılarıyla Cosi (an 
tutte'ye basit bir komik opera olarak 
bakmak oldukça zordu. Mozart' ı bir 
besteci olarak her zaman çok 
begenen Beethoven bile, böyle bir 
konuyu asla opera librettosu 
yapmayacagını belirtmişti. Kocasını 
hapisten kurtarabilmek için erkek 
kılıgına giren Leonore'nin öyküsünü, 
tek operası Fidelio' da işleyen 
besteciden de böyle bir yaklaşım 
beklenmeliydi. 
Günümüz insanı olarak Cosi (an 
tutte'yi çagının koşulları içinde 
degerlendirmemiz, metnin içerigi ve 
edebi degeri ne olursa olsun 
Mozart'ın olaganüstü güzel l ikteki 
müzigini bu libretto için yazdıgını 
göz önünde bulundurmamız 
gerekiyor. Metin ve müzik uyuşması 
yönünden bakıldıgında, belki de Cosi 
(an tutte Mozart'ın en kusursuz 
sahne eserlerinin başında geliyor. 
Solist sayısının minimuma indirilmiş 
olması, her rolün başrol olması, 
sahne üzerindeki kurgunun son 
derece akıcı hareket etmesi, operayı 
gerçek bir başyapıt haline getiriyor. 

• Mozart's third and the lasr 
collaborar ion wirh librerrisr Lorenzo 
Da Ponre, C os i Jan tu/te (They All Do 
Like That) was, unril  the 20rh 
century, critica! Iy defamed especially 
because of irs subject rheme, and 
rarely sraged compared ro the 
composer·s other famous srage works. 

Ir  would certainly be the most 
becoming rhing ro reproach rhe work, 
premiered in January I 790 in Vienna, 
from wirhin the pre-French 
Revolurian armosphere because the 
rremendously changing world views 
prevai l ing ar the rime rendered the 
ropics handled i n  Cosi Jan tutte 

outdared and irrelevanr. The work, as 
clearly indicared in irs r ir le, quesrions 
the loyalry of women, bur ar the same 
rime sarcasrically exhibits the posirion 
of men who are rrying ro quesrion this 
very loyalry. 
The opening curcains reveal three 
gemiemen having a c har in a cafe i n  
Naples; r h e  o l d  and experienced 
phi losopher Don Alfonso and rwo 
young officers, Gugl ielmo and 
Ferrando. The young men pride 
rhemselves on rheir fiances Fiordi l igi  
and Do rabella speaking of the i r  
perfecrion and the happi ness they 
give. However, Don Alfonso rhinks 
orherwise. For h i m ,  women's loyalry 
is ! i ke rhe Phoenix;  everybody speaks 
about i r ,  bur rhere's no one who has 
ever seen i r .  Gugl ielmo and Ferrando 
reacr furiously againsr this  l ikening. 
The gemiemen see rheir fiances as 
rhe Phoenix irself. Influenced by 
rheir obsession, they accepr Don 
Alfonso's i nreresring offer w i thout 
hesirarion. The old phi losopher 
would prove the ladies· d isloyalry ro 
rhem. This is the most viral poinr of 
rhe l ibrerro where the youngsters 
accepr Don Alfonso's ber j usr ro 
convince him for rhe orherwise and 
ro rest rheir fiances' loyalry wirh a 
plor the old man w i l i  ser up.  This i s  
where the c hain  of funny occasions ro 
lasr throughout the opera unfolds. 
Guglielmo and Ferrando, i n  rears, say 
good-bye ro the ladies lying that 
they are leaving for their rroops, but 
come back i n  d i fferenr dothes ro 
hide rhemselves. The plor req uires 
rhe young genderneo ro rempr the 
rwo sisrers, bur the other oprion 
i nsread of rheir own fiances. Funny 
scenes follow one anorher while the 
srory evolves and rhe rrurh i s  
revealed i n  the finale. However this  
experience somehow proves that the 
couples are not fir for each other. 
Though ir seems i mpossible ro 
reinsrare rhe i n i rial pos i rion, rhe 
opera reaches the finale wirh a 
"happy end", the genuineness of 
which st i l i  remains a quesrion. 



The adventurous l ife of Lorenzo Da 
Ponte was surely a source of 
inspiration white he was writing Cosi 
jan tutte's l ibretto. Having studied i n  
Italy t o  setve as a man o f  religion, Da 
Ponte ironically had to flee all the 
towns he l ived because of his 
unbecoming affairs with women. 
During his service as the court poet i n  
Vienna for Emperor Joseph I I ,  he 
wrote librettos for many composers, 
the most famous composer of the 
time, Antonio Salieri being in the 
first place. His collaboration w ith 
Mozart produced Le Nozze di F igaro 
first, followed by Don Giovanni 
composed for Prague. Though it is  
nor definitely known by whom Cosi 
fan tutte was commissioned, the firsr 
Mozart biographies point at Emperor 
Joseph II .  A similar event experienced 
by two officers in the imperial army 
in those days was a hor issue among 
the members of Vienna's high sociery. 
The facr rhar the work was firsr sraged 
in rhe palace rhearre reinforces rhe 
possibiliry of Joseph II's 
commissioning the work. 
White working on his new opera, 
Mozart asked rhe financial support of 
his close friend and fellow mason, 
Michael Puchberg, as he did for some 
rime. A lerter he wrore in those days 
is the best proof of the financial 
obsracles he encountered: "I  do not 
mean to offend you wirh this lerrer. 
You are someone I share all my 
rroubles and open my heart on rhe 
basis of our friendship. I w il i  be paid 
200 Ducars for my new work by the 
opera adminisrrarion nexr month. 
You would relieve my financial 
problems ro a grear exrent, if you were 
so ki nd as to send me 200 Florins, 
which I can i mmediardy pay back 
when I gor my money. On Thursday, 
I am expecring ro see you (but only 
you) in  my house for a smail opera 
rehearsal .  Only you and Haydn. I also 
want ro teli you the rricks which 
Salieri has been playing for some 
rime, rhough rhey have already been 
surfaced. Good-bye."  Wirh this lerrer, 
Mozart wanted to prove how much he 
valued his friend. Haycin was also 
present ar this privare meering on 
December 3 1 ,  1 789 ar rhe composer's 
house. Ir was not very common for 
Mozart, thinking of previous years, ro 
share his works in progress with his 
friends. The composer invited them to 
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the first staging on January 2 1  as 
well. So did he share almosr all srages 
of the evolution of his work. The firsr 
staging on January 26 di d not bring 
much reaction and was repeared four 
times. The thearre was closed for 
mourning Joseph II 's death on 
February 20 and the opera was sraged 
for anorher rime in June. However, 
Mozart could not see his work 
performed more rhen 1 0  times during 
his l ife. Ir  would be very difficulr to 
regard Cosi jan tutte as an "opera 
buffa" as far as the value of 
judgements of rhe approaching 1 9rh 
century was concerned. E ve n 
Beerhoven, who had always 
appreciared Mozart as a composer, 
mentioned rhar he would have never 
used such a topic for an opera' s 
l ibrerro. Of course, this was not very 
unexpecred of Beerhoven who chose ro 
work on rhe story of Leonore dressed 
and acring !ike a man ro sa ve her 
husband from prison in his only 
operatic work Fide/i o. 
Looking from today, we have rhe 
responsibiliry to evaluare C os i jan tutte 
wirh reference ro rhe condirions of rhe 
age ir belongs to and realise rhar 
Mozart wrore this extraordinarily 
beautiful music for this libretto, 
whatever the content and i ts literary 
value is. In respect of harmony of rexr 
and music, C os i /an tutte is, maybe, the 
mosr flawless of Mozarr's srage works. 
The minimised number of soloisrs, 
each role being a leading one, rhe 
fluent ser up on srage altogerher 
render rhe opera a rrue masrerpiece. 
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