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LEYLA GENCER’‹ Y‹T‹RMEK

SUNUfi
PRESENTATION

O gün… Leyla Gencer’imizin küllerini denize serperken
Yunus Emre Oratoryosu’ndan ilahiler çal›yordu.
O görünümler Verdi’nin La Forza Del Destino, La
Traviata ya da Il Trovatore operalar›ndan sahnelerdi
sanki…
Onu hiç unutmayacakt›k… Gencer Yar›flmas›’n›
sürdürecek, yuvas› bildi¤i ‹KSV’nin yeni merkezinde
oluflturulacak müzesinde piyanolar›n›, foto¤raflar›n›,
afifllerini her gün görecektik.
Babas› Safranbolulu annesi Polonezköylüydü,
aristokrat bir aileden geliyordu. Müzi¤i çok seviyor,
piyano çal›yor, flark›lar söylüyor, Tanr›’ya yakar›fllar
f›s›ld›yordu. Tafl›nd›klar› Çubuklu’da Bo¤az’›n esintileri,
denizin sesi, annesinin plaklar›ndaki aryalar› dinleyerek
büyümüfltü. ‹talyan Lisesi’ni bitirip do¤al olarak önce
‹stanbul, sonra da Ankara Devlet Konservatuar›’na
gitmiflti. Çok çal›fl›yordu, amac› yaln›zca baflar›l› bir
soprano olmak de¤il, opera dünyas›n›n doru¤una
t›rmanmak, La Scala’da y›ld›z olmakt›.
1952’ye gelindi¤inde düflleri gerçek oluyordu.
“Benim biricik öncüm” dedi¤i Muhsin Ertu¤rul’un
deste¤iyle ‹talya’ya gidecek, üç y›l sonra da La Scala’da
sahneye ç›kacak ve tam otuz y›l orada baflrol oynayacakt›.
Hem de Callas, Tebaldi, Caballé, Sutherland, Sills gibi
büyük sopranolar›n yetiflti¤i, opera tarihinin belki de en
parlak döneminde sesini dünyaya duyurmay› baflaracakt›.
“Sahneye ç›kt›¤›n›zda” diyordu, “duygular›n›z›
izleyiciler de duydu¤u an, onlarla aran›zda kimsenin
engel olamayaca¤› bir ba¤ oluflur… O zaman Tanr›lar
sahneye iner, oyun bir ayine dönüflür… Opera bir
dindir…”
Üstlendi¤i her kiflili¤i büyük bir tutkuyla oynuyordu.
Aflk u¤runa kendine k›yan “Madam Butterfly”… Eflini
öldürüp akl›n› yitiren Lucia… ‹ktidar için elini kana
bulayan “Lady Macbeth”… Öç almak için çocuklar›n› bile
b›çaklayan Medea… Sevince hiçbir özveriden kaç›nmayan
“Norma”… Ya da ola¤anüstü bir kiflili¤i olan Kraliçe
Elizabeth… Tam yetmifl sekiz yap›tta oynam›flt›. Hepsini
ayn› tutkuyla oynuyor, ama her birine kendine özgü bir
yorum getiriyordu.
Bir elefltirmen flöyle demiflti: “Türk Han›m’›n
‘Alceste’sini görmek için insanlar o kentten bu kente
kofluyorlard›, kucaklar›nda sar›çiçekler tafl›yarak…”
Serafin, Karajan, Muti gibi büyük fleflerle çal›fl›yor,
bilineni de¤il, bilinmeyeni yapmak istiyordu. Bellini’nin
Donizetti’nin, Rossini’nin unutulmufl ya da hiç
oynanmam›fl yap›tlar›n› sahneye getiriyordu.
Donizetti Rönesans’›n›n öncüsü de o olmufltu.
‹talya’da Opera dergisinin yöneticisi ve elefltirmeni
Parouty’e göre, “O, ça¤›m›z›n son divas›, kusursuzlu¤un
bir simgesiydi…”
Baflar›lar, alk›fllar, ödüller, övgüler… Bunlar›n hiçbiri
ona Anadolu kökenini unutturmad›. S›k s›k ‹stanbul’a
geldi, ama La Scala’dan kopam›yordu. Sahneyi
b›rakt›ktan sonra La Scala Akademisi’nde genç solistler

fiakir Eczac›bafl›
‹KSV Yönetim Kurulu Baflkan›
Chairman of İKSV
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Alceste they came rushing from that city to this,
carrying bouquets of yellow flowers.”
She worked with great conductors like Serafin,
Karajan and Muti. She wanted to do, not what was
known but what wasn’t known. She brought to the stage
forgotten or never performed works of Bellini, Donizetti
and Rossini. She was the leader in the Donizetti
Renaissance.
According to Parouty, the editor and critic of the
Opera magazine in Italy, “She was the last diva of our
time - a symbol of perfection.”
Success, plaudits, awards, praise... None of all that
could make her forget her Anatolian roots. But although
she often came to ‹stanbul she could never break away
from La Scala. After retiring from the stage she worked
as a coach for young soloists. She didn’t leave her
students until a few months before her death.
And so, each time we look at the waters of the
Bosphorus, we shall think with yearning of the unique
voice of Leyla Gencer, a voice that time could never
impair.

yetifltirmek için çal›flm›flt›, ölümünden birkaç ay öncesine
kadar da ö¤rencilerinden ayr›lamam›flt›.
Art›k büyük diva Leyla Gencer’in zaman afl›m›na
u¤ramayan eflsiz sesini, Bo¤az sular›na her bakt›¤›m›zda
özlemle an›msayaca¤›z.

LOSING LEYLA GENCER
That day, as Leyla Gencer’s ashes were being scattered
on the waters of the Bosphorus, the sound of hymns
from the Yunus Emre Oratorio could be heard in the
background. It was like a scene from Verdi’s La Forza
del Destino, La Traviata or Il Trovatore.
We shall never forget her... Every day we shall see
her pianos, her photographs, her posters in the
museum to be opened in the new centre of the ‹stanbul
Foundation for Culture and the Arts that she regarded
as her home and that will continue to hold the Leyla
Gencer Voice Competition
Her father came from Safranbolu, her mother
belonged to an aristocratic family from Polonezköy.
She was very fond of music; she played the piano,
she sang and she whispered her prayers to God. When
they moved to Çubuklu she grew up to the sound of the
Bosphorus breezes, the waves from the sea and the arias
from her mother’s records. It was only natural that on
graduating from the Italian Lycée she would go on first
to the ‹stanbul and then to the Ankara Conservatoires.
Her aim, however, was not merely to become a
successful soprano but to reach the summit of world
opera—to become a star on the stage of La Scala.
It was in 1952 that her dreams came true. She went
to Italy with the help of Muhsin Ertu€rul whom she
used to call “my one and only pioneer”. Three years
later she was to take her place on the La Scala stage on
which, over the next thirty years, she was to play all the
leading operatic roles. She succeeded in relaying her
voice to the world at the most brilliant period in the
history of opera, a period that produced sopranos such
as Callas, Tebaldi, Caballé, Sutherland and Sills.
“When you step on to the stage.” she would say,
“the moment the audience begin to share your
emotions, a bond is forged between you that no one can
prevent... The gods descend onto the stage and the
performance becomes a rite... Opera is a religion.”
She played each role that she undertook with real
passion. Madam Butterfly, who killed herself for love...
Lucia, who killed her husband and went mad... Lady
Macbeth, who steeped her hands in blood out of
ambition... Medea, who stabbed her own children for
the sake of revenge... Norma, who sacrificed everything
for love... Queen Elizabeth, with her extraordinary
character... She had performed in seventy-eight operas.
And she performed each role with the same passionate
conviction but with her own individual interpretation.
A critic wrote: “Too see this Turkish lady perform
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De¤erli Müzikseverler,
Klasik müzikseverler için yaz mevsimi tam 36 y›ld›r
Müzik Festivali’nin gelifli ile bafll›yor. Bir y›l boyunca
Topkap› Saray›’n›n as›rl›k ç›narlar›n›n aras›ndan geçerek
Aya ‹rini’nin bahçesinde tan›d›k simalarla karfl›laflmay›,
müzik sohbetleri yapmay› hepimiz sab›rs›zl›kla bekliyor,
Aya ‹rini’nin nemli havas›n› ve muhteflem akusti¤ini
özlüyoruz.
Bu y›l da di¤er y›llarda oldu¤u gibi festival program›n›
olufltururken öncelikle uluslararas› alanda klasik müzi¤in
en önde gelen topluluklar› ve sanatç›lar›na yer vermeye
özen gösterdik. Programda daha önce festivale birçok
kez kat›lm›fl Gidon Kremer, Kremerata Baltica, Frank
Peter Zimmermann gibi sanatç› ve topluluklar›n yan› s›ra
Helene Grimaud, Angelika Kirchschlager, Gabriela
Montero ve Elina Garanca gibi daha önce festivalde hiç
yer almam›fl kendi alanlar›n›n en büyük isimleri
müzikseverlerle buluflacak.
Festival program›nda farkl› birleflimler ve yarat›c›
konser programlar› oluflturarak festivale biraz heyecan
katmak istedik. Bu ba¤lamda, geçti¤imiz y›l bafllad›¤›m›z
daha önce bir arada çalmam›fl olan müzisyenlerin bir
araya geldi¤i festival buluflmalar› dizisi bu y›l da heyecan
verici solistleri bir araya getirecek.
Bu y›l sanatç›lardan konser programlar›n›
olufltururken, belli temalar ve besteciler üzerinde
yo¤unlaflmalar›n› istedik. Bunun sonucu olarak Romantik
Çeflitlemeler, Klasik Bir Akflam, Klasik Cazla Bulufluyor,
Barok ve Ötesi temal› konserler ile Händel, Bach ve
Vivaldi’nin eserlerinden oluflan programlar oluflturuldu.
Yeni eserlerin bestelenmesine teflvik edilmesi ve
seslendirilmesinin festivalin en önemli misyonlar›ndan
biri oldu¤unu düflünüyoruz. Festivalde bu y›l Hasan
Uçarsu’nun “Davetsiz Misafirler” arp, çeng ve orkestra
için konçertosunun dünya prömiyeri Tekfen Filarmoni
Orkestras› eflli¤inde fiirin Pancaro¤lu taraf›ndan
gerçeklefltirilecek.
Festival çerçevesinde yer alan tek Osmanl› saray
müzi¤i konseri olan Müsennâ projesi festivalde yer alan
en önemli müzikolojik çal›flma. Ali Ufki’nin el
yazmalar›ndan yola ç›kan, Türk ve Frans›z sanatç›lar› bir
araya getiren bu önemli proje, do¤al mekân› olan
Topkap› Saray›’nda sahnelenecek.
Festivalde geçti¤imiz y›ldan itibaren daha fazla
genç Türk sanatç›s›na yer vermeye, onlar› önemli
solist ve orkestralarla bir araya getirmeye bafllam›flt›k.
Bu y›l, yüzy›l›m›z›n efsanevi çellisti Rostropoviç’in
övgülerini kazanan Benyamin Sönmez Wiener
Kammerphilharmonie’nin aç›l›fl konserinde solisti
olacak.
Genç kuflaklara klasik müzi¤i sevdirmek ve gelece¤in
klasik müzik seyircilerini yetifltirmek tüm müzik
kurumlar›n›n vazgeçilmez görevi. Bu y›l, festival
program›nda 18 yafl alt› gençlerin oluflturdu¤u Do¤ufl
Çocuk Senfoni Orkestras› “Symfollies” adl› projede klasik
müzi¤i çocuklara e¤lenceli bir yolla sevdirmeyi amaçl›yor.
Bunun yan› s›ra, festival program›nda yer alan sanatç›lar

SUNUfi
PRESENTATION

Yeflim Gürer Oymak
Festival Yönetmeni
Festival Director
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The Müsennâ project, which is the only Ottoman
court music concert this year, is the most important
musicological work in the festival. Bringing together
Turkish and French artists together, this project based
on Ali Ufki’s manuscripts will be performed in its
original setting, the Topkap› Palace.
Last year we started to include more young Turkish
artists in the festival, bringing them together with
prominent soloists and orchestras. This year, the soloist
of the Wiener Kammerphilharmonie’s opening concert
will be Benyamin Sönmez, who has earned the praise of
Rostropovich, the legendary cellist of this century.
Introducing classical music to younger generations
and educating the future classical music audiences is
the fundamental duty of all music institutions. This
year, Do€ufl Kids Symphony Orchestra composed of
musicians under 18, aims to introduce classical music
to children through charm and fun. In addition, festival
artists will visit schools and meet with young musicians
as part of the Education and Outreach Projects.
What’s more, you now have a reason to arrive early
for the concerts this year. Short interviews with soloists
before the concerts, expert comments on the concert
programmes and composers will take place during the
“Pre-Concert” talks between 19.00-19.30 pm. You can
direct your questions to the artists and find out anything
you want to learn about their music in these talks.
As familiar venues like the Hagia Eirene Museum,
the Sveti Stefan Church and the Archeological Museum
again host the festival this year, we will be organizing
concerts at the Kad›köy Sureyya Opera and Topkap›
Palace, Divan-› Hümayun for the first time in the
festival.
Such a rich programme has been only possible with
the supports of our festival sponsor Borusan Holding
and all our performance sponsors. I would like to
express my endless gratitude for their contributions to
the festival and classical music.
Have a great festival!

E¤itim ve Sosyal Projeler ad› alt›nda okullar› ziyaret
edecekler, genç müzisyenlerle buluflacaklar.
Ayr›ca bu y›l konserlere daha erken gelmeniz için bir
nedeniniz daha var. Konser öncesi solistlerle k›sa
röportajlar, konser programlar› ve besteciler hakk›nda
konunun uzmanlar›ndan aç›klamalar saat 19.00-19.30
aras› “Konsere Do¤ru” söyleflileri çerçevesinde
gerçekleflecek. Bu söyleflilerde sanatç›lara merak
edece¤iniz her fleyi sorabilirsiniz.
Aya ‹rini, Bulgar Kilisesi, Arkeoloji Müzesi gibi
al›flt›¤›n›z mekânlar bu y›l da festivale ev sahipli¤i
yaparken, Kad›köy Süreyya Operas› ve Topkap› Saray›
Divan-› Hümayun’da Festival kapsam›nda ilk kez
konserler gerçeklefltirece¤iz.
Festival sponsorumuz Borusan Holding ve tüm
gösteri sponsorlar›m›z›n deste¤i olmasayd›, sizlere bu
denli zengin bir program› sunamazd›k. Onlara festivale
ve klasik müzi¤e verdikleri destek için sonsuz
teflekkürlerimi sunuyorum.
‹yi festivaller!
Dear Music lovers,
For 36 years, the Music Festival has signaled the
start of the summer. Each year, we all impatiently wait
to walk through the centurial plane tress of Topkap›
Palace to meet with familiar faces and talk of music at
the courtyard of Hagia Eirene Museum, and we all long
for its dewy air and magnificent acoustics.
Once again, we have done our best to invite
distinguished ensembles and artists of classical music
as we formed the festival programme like in the past
years. Alongside frequent guests of the festival like
Gidon Kremer, Kremerata Baltica, Frank Peter
Zimmermann, leading artists and ensembles in their
fields like Helene Grimaud, Angelika Kirchschlager,
Gabriela Montero and Elina Garanca will be meeting
with the festival goers for the first time.
We wanted spice up the festival a bit by fostering
different groupings in the festival programme and
imaginative concert programmes. In this vein, the
series of festival meetings, which started last year to
bring together musicians who have not collaborated
before, will continue as exciting soloists meet on stage.
As we were developing the artists’ concert
programmes, we wanted them to focus on certain
themes and composers this year. As a result of this,
concerts with the themes of Romantic Variations, A
Classical Evening, Classical meets Jazz, Baroque and
Beyond have been created as well as programmes
featuring works of Händel, Bach and Vivaldi.
We believe that encouraging new classical works and
their performance is one of the most important missions
of the festival. This year, the festival will present the world
premiere of Hasan Uçarsu’s concerto for harp, cheng and
orchestra, “Uninvited Guests” performed by fiirin
Pancaro€lu with the Tekfen Philharmonic Orchestra.
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Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nin 36. y›l›nday›z.
6-30 Haziran 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul klasik
müzikle, dünya sanat toplulu¤u da ‹stanbul ile
buluflacak. Notalar ‹stanbul’un seçkin tarihi binalar›n›
kaplayacak. Borusan, üç y›ld›r Uluslararas› ‹stanbul
Müzik Festivali’nin ana sponsorlu¤unu sürdürüyor.
Bu katk›m›zdan gurur duyuyoruz. Bundan sonra da
Festivale bu deste¤imizi sürdürece¤iz.
1973 y›l›nda, Borusan’›n da aralar›nda bulundu¤u
‹KSV kurucular›n›n mütevaz› hedeflerle yola ç›kt›klar›
Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali baflar›l› bir vizyon
örne¤idir. Zorluklarla, k›t kaynaklarla bafllad›. Her y›l
yavafl yavafl güçlendi, tan›nd›, benimsendi. Bugün
küresel müzik toplulu¤unun ajandalar›nda yer alan;
dünyan›n en seçkin orkestralar›n›n, sanatç›lar›n›n,
divalar›n›n programlar›n› olufltururken dikkate ald›klar›
festivalimiz, aradan geçen bu 35 y›lda olgunlaflt›,
ajandalara girdi, köklü bir uluslararas› sanat etkinli¤i
haline geldi. Türkiye bu köklü Festivalle dünya müzik
haritas›nda kendine bir yer edindi.
Bu Festival, ülkemiz için de büyük bir kazan›m oldu.
Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali, dünya
toplumlar›n›n birbirleriyle kurduklar› diyalogda evrensel
bir dil olan klasik müzik ile genç nesillerin tan›flmas›n›,
benimsemelerini, sevmelerini sa¤lad›. Klasik müzik
sanatç›lar›m›z›n oldu¤u gibi, toplumumuzun da yerel
kapanm›fll›ktan, küresel aç›l›mlara yönelmesine vesile
oldu. Festival, ülkemizi, sanatç›lar›m›z› dünya kültür ve
sanat yaflam›na ba¤layan bir köprü haline geldi. Bu
aç›dan 2008 de Festival’e yeni bir e¤itim ve sosyalleflme
boyutu kazand›r›ld›. Tüm kalbimle destekledi¤im bu
projeyle konser öncesi sanatç›larla söylefliler,
topluluklar›n e¤itim kurumlar›n› ziyareti, atölye
çal›flmalar› gibi etkinlikler bafllat›ld›.
Borusan olarak, bu iki büyük potansiyeli nedeniyle ilk
günden bu yana Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’ne
destek olduk. Ülkemizi küresel platformlarda da baflar›
ile temsil eden Borusan ‹stanbul Filarmoni
Orkestram›z›n 2003 y›l›ndan itibaren Festival’in resmi
orkestras› görevini üstlenmesi, bizim için büyük bir onur
ve mutluluk nedeni oldu. Üç y›l önce Festivale katk›m›z›
bir üst boyuta ç›karmaya karar vererek 10 y›l süreyle
Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali ana sponsorlu¤unu
üstlendik. Bu karar›m›z›, “toplumsal fayda hedefli
etkinliklere deste¤imizi e¤itim, kültür ve sanat
alanlar›nda odaklama” yaklafl›m›m›za paralel olarak
oluflturduk.
Amac›m›z, Avrupa Birli¤i’ne üyelik yönünde ilerleyen
ülkemizin dünyan›n kültür ve sanat merkezlerinden biri
haline gelmesine katk›da bulunmakt›r. Türk ifl dünyas›na,
ça¤dafl Türkiye için at›lacak her ad›m›n devletten
beklenmemesi gerekti¤i konusunda bir örnek olabilmeyi
istiyoruz.
Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali’nde her y›l dünya
çap›nda önem tafl›yan sanatç›lar›, topluluklar› a¤›rl›yoruz.
36. Festival de yine çok özel bir programla
sanatseverlerin be¤enisine haz›rland›. Kentimizin seçkin

SUNUfi
PRESENTATION

Ahmet Kocab›y›k
36. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali Sponsoru
Borusan Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Chairman, Borusan Holding
Sponsor of the 36th International ‹stanbul Music Festival
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of the Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra, which
also represents our country in the international platform
with great success, as the Festival’s official orchestra in
2003 has been a source of great pride and joy for us.
Three years ago, deciding to take our contributions to
the Festival to a higher level, we became the main
sponsor of the International ‹stanbul Music Festival
with a commitment of ten years. We made this decision
in line with our approach of “focusing our contributions
to the community in the fields of culture, art and
education”.
Our goal is to make a contribution to our country on
track towards European Union membership, in its
becoming one of the key centres of the arts and culture
in the world. We hope to set the example for the
Turkish business world by showing that not every step
towards a modern Turkey should be expected from the
governments.
Every year, we host world famous musicians and
groups at the International ‹stanbul Music Festival.
Once again, the 36th edition of the Festival has been
organised with a very special programme to be enjoyed
by art lovers. We will be together with music lovers
throughout June at the prestigious venues of our city,
the Topkap› Palace, the Archeological Museum, the
Hagia Eirene Museum, Sveti Stefan Church and the
Süreyya Opera House which has been renovated last
year.
As Borusan, we have prepared an exciting and
unique project this year to draw all segments of the
society to the music festival in order to introduce and
endear classical music in better ways. This project has
been realised with the support of distinguished carton
artists Latif Demirci, Ergün Gündüz, Hasan Kaçan,
Piyale Madra and ‹rfan Sayar. Through the exhibition of
these striking and delightful cartoon strips focusing on
the relationship between music and humans, we wanted
to make another contribution to the appreciation of
classical music in our society. I am hoping that this
campaign, which will continue for the duration of the
Festival, will also be well received.
I wish all art lovers days filled with music.

mekânlar›, Topkap› Saray›, Arkeoloji Müzesi, Aya ‹rini
Müzesi, Bulgar Kilisesi ve geçti¤imiz y›l kazand›¤›m›z
Süreyya Operas›’nda Haziran ay› boyunca
müzikseverlerle birlikte olaca¤›z.
Borusan olarak, bu y›l toplumun tüm kesimlerini
müzik festivaline yak›nlaflt›rmak, klasik müzi¤i daha iyi
tan›tmak ve sevdirmek için heyecan verici, farkl› bir proje
de haz›rlad›k. Bu projede çok de¤erli karikatür sanatç›lar›
Latif Demirci, Ergün Gündüz, Hasan Kaçan, Piyale
Madra ve ‹rfan Sayar bize destek verdiler. Müzik ve insan
iliflkisinin anlat›ld›¤› birbirinden güzel ve keyifli
karikatürlerle, klasik müzi¤in toplumumuzda yay›l›m›na
bir katk›m›z daha olsun istedik. Festival boyunca devam
edecek bu kampanyam›z›n da be¤enilece¤ini umuyorum.
Bütün sanatseverlere, müzik dolu günler diliyorum.
This is the 36th year of the International ‹stanbul Music
Festival. Between June 6-30, 2008, ‹stanbul will meet
classical music while the international art world meets
with ‹stanbul. Melodies will fill ‹stanbul’s prominent
historical buildings. Borusan continues to be the main
sponsor of the International ‹stanbul Music Festival as
it has been for the past three years. We are proud of our
contributions to the Festival. And we will continue to
support the Festival this way.
Beginning as a modest initiative in 1973 by founders
of ‹FCA, with Borusan among them, the International
‹stanbul Music Festival is the prime example of a
successful vision. It started out with difficulties,
insufficiencies. With every year, it became stronger,
receiving recognition and appreciation. Now an event
noted on the calendars of musical ensembles across the
globe and kept in the minds of the world’s most
esteemed orchestras, artists and divas when shaping
their programmes; our festival has matured, entered the
agendas and developed into an established international
art event in the past 35 years. This long established
Festival put Turkey on the international music map.
This Festival has benefited our country greatly.
The International ‹stanbul Music Festival enabled the
younger generations to meet with, embrace and enjoy
the universal language of classical music used in the
dialogue between the societies of the world. It has
facilitated both our classical musicians and our society
to move beyond the local confinements to expand
globally. The Festival has served as a bridge connecting
our country and artists with the international cultural
life. In this regard, a new aspect of education and
outreach programmes has been added to the Festival in
2008. With this project, which I heartily support,
activities like talks with musicians before the concerts,
visits to educational institutes by Festival groups and
workshops have been initiated.
As Borusan, we have supported the International
‹stanbul Music Festival since its first day for the
potentials it holds in these two areas. The appointment
25

2008 YAfiAM BOYU BAfiARI VE ONUR ÖDÜLLER‹
LIFETIME ACHIEVEMENT AND HONORARY AWARDS, 2008

2008 YAfiAM BOYU BAfiARI ÖDÜLÜ
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JORDI SAVALL

Jordi Savall müzik e¤itimine alt› yafl›nda, do¤du¤u flehir
olan Barselona’daki Igualada Çocuk Korosu’nda bafllad›.
1964 y›l›nda viyolonsel e¤itimi gördü¤ü Barselona
Konservatuar›’ndan mezun olduktan sonra, 1965 y›l›nda
Ars Musicae Akademisi’nde antik dönem müzi¤i
e¤itimine ve bir yandan da kendi imkânlar›yla viyola da
gamba ö¤renmeye bafllad›. 1968 y›l›nda girdi¤i,
‹sviçre’nin Basel flehrindeki Schola Cantorum
Basiliensis’te müzikte uzmanl›k e¤itimini
tamamlamas›n›n ard›ndan, 1973 y›l›nda kendi hocas›
August Wenzinger’in yerini alarak halen lisans ve ustal›k
s›n›f› dersleri verdi¤i okulun bir üyesi oldu. Dinleyicileri
adeta sessizli¤inin s›n›rlar›na götürecek kadar zarif bir
enstrüman olan viyola da gambay›, zaten fark›nda olan
flansl› az›nl›¤›n d›fl›nda genifl bir dinleyici kitlesiyle
tan›flt›rd›. Birlikte Hespèrion XXI, La Capella Reial ve Le
Concert des Nations isimli üç topluluk kurdu¤u
Montserrat Figueras ile, dünyan›n dört bir yan›ndan
milyonlarca müziksevere ulaflan, güzelliklerle ve duyguyla
dolu bir dünya keflfedip yaratt› ve de¤eri anlafl›lmam›fl
say›s›z önemli müzik yap›t›n›n önde gelen
kurtar›c›lar›ndan oldu. Alain Corneau’nun en iyi müzik
dal›nda César Ödülü kazanan Tous les Matins du Monde
(Dünyan›n Tüm Sabahlar›) adl› filmindeki kilit rolü, y›lda
140 konsere ulaflan yo¤un program›, albüm çal›flmalar›
(her y›l alt› albüm) ve yak›n zamanda kurdu¤u plak flirketi
Alia Vox ile dönem müzi¤inin seçkin kesime veya az›nl›¤a
yönelik bir ilgi alan› olmad›¤›n›, tam tersine giderek artan
genç ve genifl bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekti¤ini
kan›tlad›. 160’› aflk›n albümüyle Fransa Kültür ve ‹letiflim
Bakanl›¤› taraf›ndan “Officier de l’Ordre des Arts et des
Lettres” (1988); Katalonya Ba¤›ms›z Hükümeti
(Generalitat) taraf›ndan “Sant Jordi Cross” (1990); Le
Monde de la Musique taraf›ndan “Y›l›n Müzisyeni”
(1992); Victoires de la Musique taraf›ndan “Y›l›n Solisti”
(1993); ‹spanya Kültür ve Sanat Bakanl›¤› taraf›ndan
“Güzel Sanatlar Alt›n Madalyas›” (1998); Viyana
Konzerthaus taraf›ndan Fahri Üyelik (1999); Louvian
Katolik Üniversitesi taraf›ndan “Honoris Causa Fahri
Doktoras›” (2000); “Victoire de la Musique” (2002);
Katalonya Parlamentosu taraf›ndan Alt›n Madalya (2003)
ve Almanya Hükümeti taraf›ndan “Preise der Deutschen
Schallplattenkritik” Ödülü (2003) gibi ödül ve niflanlarla
onurland›r›ld›. Günümüz müzik dünyas›n›n en sayg›n ve
önemli isimlerinden biri olarak, güzel müzi¤e kulak
veren bütün müzikseverlere vazgeçilmez bir repertuar
kazand›rd›. Kendini de¤eri anlafl›lmam›fl müziklerin, gizli
kalm›fl hazinelerin keflfine adayarak, kemanc› ve müzik
yönetmeni s›fat›yla otuz y›l› aflk›n bir süre, halen

sürdürdü¤ü araflt›rma ve inceleme çal›flmalar›yla çeflitli
performanslara imza att›. Neslinin en yetenekli ve
çokyönlü müzisyenlerinden biri olan Savall, konser
sanatç›s›, e¤itimci, araflt›rmac› ve yeni kültür ve müzik
projelerinin yarat›c›s› olarak, tarihi müzi¤in günümüzde
yeniden de¤erlendirilme sürecinin baflmimarlar›ndan
kabul ediliyor.
Jordi Savall is an exceptional figure in today’s music
world. For more than thirty years he has been devoted
to the rediscovery of neglected musical treasures: thirty
years of research, study and interpretation, both as
violist and musical director. He has restored an
essential repertoire to all those with ears to hear it.
Beyond the happy few who already revered the
instrument, he has created a wide audience for the viola
da gamba, an instrument so refined that it takes us to
the very brink of silence. Together with Montserrat
Figueras, he has founded three ensembles Hespèrion
XXI, La Capella Reial and Le Concert des Nations;
together, they explore and create a world of beauty and
emotion which reaches out to millions of music-lovers
world-wide and has established them as the leading
exponents of so many neglected musical gems. One of
the most multifariously gifted musicians of his
generation, his career as a concert performer, teacher,
researcher and creator of new projects, both musical
and cultural, make him one of the principal architects of
the current revaluation of historical music. The pivotal
part he played in Alain Corneau’s film Tous les Matins
du Monde (All the Mornings of the World), which won
a César award for the best soundtrack, his intense
concert activity (140 concerts per year), recording
projects (six per year) and more recently the creation of
28

his own record label, Alia Vox, is proof that early music
does not have to be elitist or of interest to only to a
minority, and that it can and indeed does appeal to an
increasingly large and young audience. Like many other
musicians, at the age of six Jordi Savall began his
musical training as a member of the boys’ choir of
Igualada (Barcelona), the town where he was born, and
later studied the cello at the Barcelona Conservatoire,
from which he graduated in 1964. In 1965, he began to
teach himself the viola da gamba as well as studying
ancient music (Ars Musicae). In 1968 he began his
specialist musical training at the renewned Schola
Cantorum Basiliensis in Basel, Switzerland, where in
1973 he succeeded his own master, August Wenzinger,
and continues to give courses and master classes.
To this day, he has recorded over 160 CDs. Jordi Savall’s
numerous awards and distinctions include ‘Officier de
l’Ordre des Arts et des Lettres’ (1988) from the French
Ministry of Culture and Communication; the ‘Sant Jordi
Cross’ (1990) awarded by the Generalitat (Autonomous
Government) of Catalonia; ‘Musician of the Year’
(1992), awarded by Le Monde de la Musique; ‘Soloist of
the Year’ (1993) awarded by Victoires de la Musique;
the ‘Gold Medal for Fine Arts’ (1998) from the Spanish
Ministry of Culture and the Arts; Honorary Member of
the Konzerthaus, Vienna (1999); Doctor honoris causa
of the Catholic University of Louvain, Belgium (2000);
‘Victoire de la Musique’ in recognition of his professional
achievements (2002); the Gold Medal of the Parliament
of Catalonia (2003), and the German ‘Preise der
Deutschen Schallplattenkritik’ (2003).
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Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Elgar, Smetana, Ravel,
Erkin, and Saygun. Acting as a conductor and general
music director in the USA for a total of 16 years, Aykal
was the Permanent Conductor and General Music
Director of El Paso Texas Symphony Orchestra between
the years of 1991 and 2003, also receiving the title
‘Professor Emeritus.’ Undertaking the duty of founding
and improving Antalya State Symphony Orchestra in
2000-2004 Aykal currently continues his duties as
Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra Permanent
Conductor and General Music Director.

2008 ONUR ÖDÜLÜ
HONORARY AWARD, 2008

GÜRER AYKAL

Müzik e¤itimine Ankara Devlet Konservatuar›’nda
bafllayan Gürer Aykal, 1963 y›l›nda Necdet Remzi Atak’›n
ö¤rencisi olarak Keman Bölümü’nden, 1969 y›l›nda
Adnan Saygun’un ö¤rencisi olarak Kompozisyon
Bölümü’nden mezun oldu. Ayn› y›l devlet bursuyla gitti¤i
Londra’da, Guildhall Müzik Okulu’nda Andre Previn ve
George Hurst gibi önde gelen fleflerin yan›nda orkestra
flefli¤i dersleri ald›. Guildhall Müzik Okulu ve Kraliyet
Müzik Akademisi ‹leri fieflik bölümlerini birincilikle
bitirdi. Ard›ndan ‹talya’ya giderek, Academia
Chigiana’dan fleflik niflan› ald› ve Santa Cecilia
Akademisi’ni Franco Ferrara’n›n asistanl›¤›n› yaparak
bitirdi. Bu arada Adnan Saygun’un iste¤i üzerine
Pontificio Istituto di Musica Sacra’da Bartolucci ile
Gregorien koro müzi¤i ve Rönesans dönemi çoksesli
müzi¤i ö¤renimi gördü. 1975 y›l›nda Cumhurbaflkanl›¤›
Senfoni Orkestras›’n›n daimi flefli¤ine atand›; daha sonra
bir süre Devlet Opera ve Balesi genel müdürlü¤ünü
yapt›. Suna Kan ile birlikte kurdu¤u Ankara Oda
Orkestras›’n›n ülkemizdeki etkinliklerinin yan› s›ra
yurtd›fl›nda da yüzden fazla konserini yönetti. Avrupa
ülkelerinin önde gelen orkestralar›yla say›s›z konser
vererek, ‹ngiliz Oda Orkestras›’n› Güney Amerika ve
Karayipler Turnesi’nde yönetti; Amsterdam
Concertgebouw Oda Orkestras›’n›n flefli¤ini yapt›.
Müzik alan›ndaki uluslararas› baflar›lar› ve hizmetleri
dolay›s›yla 1981 y›l›nda Devlet Sanatç›s› unvan›na sahip
oldu. ABD’de toplam on alt› y›l fleflik ve genel müzik
direktörlü¤ü yapt›. 1991-2003 y›llar› aras›nda El Paso
Teksas Senfoni Orkestras› daimi flefli¤i ve genel müzik
direktörlü¤ü görevini yürüttü ve “Profesör Emeritus”
unvan› ald›. 2000-2004 y›llar› aras›nda Antalya Devlet
Senfoni Orkestras›’n› kurma ve gelifltirme görevini
üstlendi. Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda baz› üniversitelerde
orkestra flefli¤i profesörü olarak görev yapt›; ABD’de
Indiana (Bloomington), Teksas Tech ve UTEP
üniversitelerinde ileri orkestra flefli¤i dersleri verdi.
Halen Bilkent Üniversitesi’nde ve Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda ileri orkestra
flefli¤i dersleri veren Gürer Aykal, Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras› daimi flefli¤i ve genel müzik
direktörlü¤ü görevini sürdürüyor.

government scholarship, traveling to England to be
tutored by leading conductors such as Andre Previn and
George Hurst in London’s Guildhall Music School. He
completed the Advanced Conducting Departments of
Guildhall Music School and Royal Music Academy with
first degrees (1972). Going to Italy afterwards, Aykal
received Conductor Medal from Academia Chigiana and
completed his education in Santa Cecilia Academy as an
assistant for Franco Ferrara. Meanwhile, upon Adnan
Saygun’s wish, he also received Gregorian choir music
and Renaissance polyphonic music education under
Bartolucci in Pontificio Instituto di Musica Sacra.
Appointed as Presidential Symphony Orchestra’s
Permanent Conductor in 1975, Aykal served as the
General Director of State Opera and Ballet for some
time. He also founded the Ankara Chamber Orchestra
together with Suna Kan and conducted it in more than a
hundred concerts both in the country and overseas.
Aykal gave many concerts with the leading orchestras in
the European countries; supervised the South America
and Caribbean Tour of British Chamber Orchestra;
conducted Amsterdam Concertgebouw Chamber
Orchestra. Also an educator he taught as a professor of
orchestra conducting in several universities both local
and foreign. Teaching advanced orchestra conduction in
Indiana (Bloomington) University, Texas Tech, and
UTEP Universities in the USA, Aykal currently fulfils
the same duty in Bilkent University. Receiving the title
of ‘State Artist’ in 1981 for his achievements and
services on an international scale, Aykal has recorded
CDs with several leading music groups such as London
Philharmonic Orchestra, North German Radio (NDR),
Ankara Chamber Orchestra, Presidential Symphony
Orchestra, and El Paso Symphony Orchestra,
performing the works of great composers like Bach,

Gürer Aykal began his musical education in Ankara
State Conservatoire and graduated from the Violin
Department in 1963 as Necdet Remzi Atak’s student
and from the Composition Department in 1969 as
Adnan Saygun’s student. The same year he won a
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Claud›us Traunfellner flef conductor
Benyamin Sönmez viyolonsel violoncello
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Piotr Ilyich Tchaikovsky
Rokoko Çeflitlemeleri, La Majör, Op. 33
Rococo Variations in A Major, Op.33
Sergei Prokofiev
1. Senfoni, Re Majör, Op. 25, “Klasik”
Symphony in D Major, Op.25, No.1, ‘Classical’
Allegro
Larghetto
Gavotte-Non troppo-Allegro
Finale-Molto vivace

symphonies, and concert arias by Mozart, Schönberg’s
‘Verklärte Nacht’ as well as numerous works by
contemporary Austrian composers.

ülkelerde de projeler yürüttü. Avusturya’da, Großer
Musikvereinsaal ve Großer Konzerthaussaal (Viyana),
Großes Festspielhaus ve Großer Saal of the Mozarteum
(Salzburg), Festspielhaus (Bregenz) ve Großer Saal
Brucknerhaus (Linz) gibi belli bafll› konser salonlar›nda
çalan Claudius Traunfellner, baroktan modern müzi¤e
uzanan ve Avusturyal› bestecilerin yap›tlar›n› da kapsayan
oldukça zengin bir repertuara sahip. Sanatç›n›n Kraliyet
Senfoni ve Wiener Kammerphilharmonie ile
gerçeklefltirdi¤i kay›tlar, serenatlar›, senfonileri ve
Mozart’›n aryalar›n›, Schönberg’in “Verklärte Nacht” adl›
yap›t›n› ve kuflkusuz çok say›da ça¤dafl Avusturyal›
bestecinin yap›tlar›n› kaps›yor.

Claud›us Traunfellner
1965 y›l›nda Viyana’da do¤an Claudius Traunfellner,
keman e¤itimi ald›¤› Konservatorium der Stadt Wien’den
1986 y›l›nda mezun oldu. fieflik e¤itimine 1987 ve 1989
y›llar› aras›nda Karl Österreicher eflli¤inde, Viyana’da
bulunan Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst’ta devam etti. 1985 y›l›nda, halen sanat
direktörlü¤ünü sürdürdü¤ü Viyana Oda Orkestras›’n›
kurdu. Wiener Festwochen (1993, 1994, 1996, 1998),
Viyana Yaz Müzik Festivali (1989, 1991, 1994, 1995,
1996), Viyana ‹lkbahar Festivali (1993, 1995, 1997, 1999),
Viyana Mozartfest (1992), Viyana Modern Festivali (1992,
1993) ve Haydn Günleri (1993, 1995, 1997, 1999) ile
Toulon, Montpellier, Les Mans, St. Gallen, Rovereto,
Stresa, Ferrara, Flanders, Bodensee Festival,
Schubertiade gibi uluslararas› festivallere kat›ld›; Viyana
ve Bregenz’de “Figaro’nun Dü¤ünü”, “Sevil Berberi”,
“Külkedisi” gibi birçok operada sahne ald›. Agnes Baltsa,
Rudolf Buchbinder, Robert Holl, Wolfgang Schulz, Till
Fellner, Stefan Vladar, Lisa Leonskaja, Paul Gulda, Julian
Rachlin, Heinrich Schiff, Nigel Kennedy, Carlo Maria
Giulini, Sandor Vegh, Sir Yehudi Menuhin, Krzysztof
Penderecki, Heinz Holliger gibi dünyaca ünlü pek çok
sanatç› ve flefle birlikte çal›flt›. Avusturya’da pek çok
orkestrayla birlikte çal›flmalar gerçeklefltirmenin yan› s›ra
ABD, Kanada, Güney Amerika, Japonya, Tayvan, Fransa,
Belçika, Almanya, Danimarka, ‹sveç, Yunanistan, ‹talya,
‹spanya, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti gibi

06.06.2008, 19.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Benyamin Sönmez
1983 y›l›nda Bremen’de do¤an Benyamin Sönmez,
viyolonsel e¤itimine 14 yafl›nda bafllad›, 17 yafl›nda Ulusal
Viyolonsel Yar›flmas›’nda birinci oldu. 2000 y›l›nda ‹fl
Sanat’ta düzenlenen BBC Solistleri dizisinde yer ald›.
K›sa bir süre Ankara Devlet Konservatuar›’nda e¤itim
gördükten sonra 2001 y›l›nda Leipzig’de düzenlenen
uluslararas› Young Concert Artists Yar›flmas›’nda
Barenreiter Ödülü’nü kazand›. Ayn› y›l Yuri Bashmet’in
deste¤iyle Stuttgart Müzik Yüksek Okulu’nda dünyaca
tan›nm›fl Rus viyolonselci Prof. Natalia Gutman ile ilk
profesyonel müzik çal›flmalar›na bafllad›. J.S. Bach’tan
S. Gubaidulina’ya kadar uzanan genifl bir repertuarla,
M. Rostropovich, David Geringas, Frans Helmerson,
Philippe Muller, Gary Hoffman, Alexander Rudin, Karine
Georgian, Colin Karr, Miklos Perenyi ve Yo Yo Ma gibi
sanatç›lar eflli¤inde kariyerini derinden etkileyen ustal›k
s›n›flar›na kat›ld›. ‹ngiltere’de barok viyolonsel ustas›
Anner Bylsma ile Bach’›n viyolonsel solo süitlerini
otantik stilde çal›flt›. Strad dergisinin “Harry Potter”
filminin çekimlerinin yap›ld›¤› katedralde otantik sazla
yorumlad›¤› Bach süitlerine ay›rd›¤› bir makalede
kendisinden “içinde Bizans renkleri bar›nd›ran çok zarif,
görkemli bir yorum ve barok zarafetini sonuna kadar
tatt›ran genç Türk…” diye söz ettirdi. Schleswig Holstein
(Almanya), Oleg Kagan Festivali (Almanya-Rusya), Adam
Viyolonsel Festivali (Yeni Zelanda) ve Manchester
Viyolonsel Festivali (‹ngiltere) gibi festivallere ve
geçti¤imiz y›l M. Rostropoviç’in 80. yafl günü flerefine
verilen bir dizi etkinli¤e davet edildi. 2006 y›l›nda Yeni
Zelanda’da M. Rostropoviç’in patronaj›nda düzenlenen
Uluslararas› Adam Viyolonsel Yar›flmas›’nda 350
profesyonel viyolonsel sanatç›s› aras›ndan ilk befle
girerek büyük baflar› gösterdi; ayr›ca “En ‹yi Boccherini
Yorumcusu Ödülü”nü kazand›. Dmitri fiostakoviç’in
100. do¤um y›ldönümü an›s›na eski Sovyet ülkelerinde
bestecinin konçertolar›n› seslendirdi. Partneri olan,
piyanonun dev ismi Oxana Yablonskaya ile birlikte
resitaller verdi. Gitti¤i her ülkede ilgi ve hayranl›kla
karfl›lanan ve Rostropoviç taraf›ndan “viyolonsel
jenerasyonunun baflar›l› genç temsilcilerinden biri”
olarak nitelendirilen Sönmez, kurucusu oldu¤u ve ayn›
zamanda fleflik ve solistli¤ini sürdürdü¤ü Camerata
Barocco toplulu¤uyla da konserler veriyor.

Claud›us Traunfellner
Born in Vienna in 1965, Claudius Traunfellner studied
violin at the Konservatorium der Stadt Wien and
finished his studies in 1986. Between 1987 and 1989 he
continued his studies in conducting with his teacher
Karl Österreicher at the Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst in Vienna. Claudius Traunfellner
founded Wiener Kammerphilharmonie in 1985, and
has been its artistic director ever since. He has been
active as a conductor with his own as well as with
several other orchestras within Austria and in many
countries all over the world, such as the USA, Canada,
South America, Japan, Taiwan, France, Belgium,
Germany, Denmark, Sweden, Greece, Italy, Spain,
Poland, Slovakia and the Czech Republic. In Austria he
has worked in all major concert halls, including Großer
Musikvereinsaal and Großer Konzerthaussaal (Vienna),
Großes Festspielhaus and Großer Saal of the
Mozarteum (Salzburg), Festspielhaus (Bregenz), and
Großer Saal Brucknerhaus (Linz). Traunfellner also
acted as a conductor at several international festivals
such as the Wiener Festwochen, the Vienna Summer
of Music, the Vienna Spring Festival, the Vienna
Mozartfest, the Wien Modern Festival, the Haydn-Days
as well as the Toulon, Montpellier, Les Mans, St. Gallen,
Rovereto, Stresa, Ferrara, Flanders, the Bodensee
festivals and the Schubertiade. He also took part in
several opera productions (Le Nozze di Figaro, Barber of
Sevilla, Cenerentola) in Vienna and Bregenz. As a
conductor Traunfellner has worked with numerous
internationally renowned musicians and conductors,
including Agnes Baltsa, Rudolf Buchbinder, Robert
Holl, Wolfgang Schulz, Till Fellner, Stefan Vladar, Lisa
Leonskaja, Paul Gulda, Julian Rachlin, Heinrich Schiff,
Nigel Kennedy, Carlo Maria Giulini, Sandor Vegh, Sir
Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki, Heinz
Holliger. Claudius Traunfellner’s repertoire extends
from Baroque to Modern music with particular
attention devoted to the works of Austrian composers.
Among the orchestras other than Wiener
Kammerphilharmonie with which Traunfellner has
recorded are the RSO Vienna and the Vienna Chamber
Orchestra. The recordings include serenades,

Benyamin Sönmez
Benyamin Sönmez was a finalist at the International
Adam Cello Festival where 150 professional cellists
participated in the contest which was organised in
New Zealand in 2006 under the chairmanship of
M. Rostropovich. He was also selected as the best
Boccherini interpreter. The 23 year old Turkish cellist
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W›ener Kammerph›lharmon›e
1985 y›l›nda Claudius Traunfellner taraf›ndan kurulan
Wiener Kammerphilharmonie’nin üyeleri, “Jugend
Musiziert”, Stefanie Holl, the Fritz Kreisler, Stresa,
Lipizer keman yar›flmalar›, Karl Böhm (Viyana Filarmoni)
ve Anton Bruckner Yar›flmas› (Viyana Senfoni) gibi seçkin
uluslararas› yar›flmalarda pek çok ödüle lay›k görülen
genç müzisyenlerden olufluyor. 1986 y›l› itibariyle
Avusturya d›fl›nda konserler vermeye bafllayan topluluk,
son y›llarda Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’ya
turneler düzenledi; Brüksel, Münih, Frankfurt, Chicago,
Washington, Toronto, Rio de Janeiro, Sao Paolo, Atina,
Barselona, Madrid, Stockholm, Taipei, Tokyo, Viyana ve
Salzburg’daki pek çok müzik merkezinde konserler
gerçeklefltirdi; ayr›ca Flanders Festival, Rheingau Music
Festival, Schubertiade Feldkirch / Schwarzenberg,
Bodensee Festival, Viyana Mozartfest, Viyana ‹lkbahar
Festivali, Viyana Yaz Müzik Festivali, Festwochen ve
kendi düzenledikleri Toroella di Montegri, Toulon,
Montpellier, St. Gallen ve Royal Palace Festival
Stockholm gibi çeflitli uluslararas› festivallerde sahne
ald›. Uluslararas› arenada Agnes Baltsa, Rudolf
Buchbinder, Elisabeth Leonskaja, Julian Rachlin, Heinrich
Schiff, Nigel Kennedy, Wolfgang Schulz, Till Fellner ve
Stefan Vladar gibi seçkin isimlerle ortak çal›flmalar yapt›.
Repertuar›nda barok dönem ustalar› ve bestecilerinin
Viyana klasiklerinden 20. yüzy›la uzanan genifl bir
yelpazedeki yap›tlar›na yer veren Wiener
Kammerphilharmonie, henüz k›sa olan müzik kariyerine
hat›r› say›l›r prömiyerleri ve yap›tlar›n ilk seslendiriliflini
de s›¤d›rm›fl durumda. Toplulu¤un kay›tlar› ve di¤er
topluluk ve sanatç›larla gerçeklefltirdi¤i iflbirlikleri, var
oluflunun çok önemli bir parças›.

was born in Bremen. He started his first cello studies at
the age of 14. By the time he was 17, having proven his
superior musical skills, came first in the national cello
contest. He was given a place within the BBC soloists
line organised at ‹fl Sanat in ‹stanbul in 2000. After
attending a short period of education at the Ankara
State Conservatoire, he won a special award at the
International Young Concert Artists Contest organised
in Leipzig in 2001. In the same year, he started his first
professional musical studies together with the worldrenown Russian Cellist Prof. Natalia Gutman at the
Music School in Stuttgart through Yuri Bashmet’s
support. Sönmez, receiving great attention and
admiration at each country he visits, has a rich
repertoire from J.S Bach to S. Gubaidulina. He also had
Master Class performances with the great cellists like
M. Rostropovich, David Geringas, Philippe Muller,
Alexander Rudin, Stevan Popov, Frans Helmerson,
Ruben Dobrovsky, Miklos Perenyi and Yo Yo Ma.
Natalia Gutman classifies him as one of the most
talented names of the new generation. Sönmez has also
studied on authentic performing of Bach’s cello suites
together with the master of baroque cello Anner
Bylsma. Strad magazine has described Sönmez as ‘a
young Turkish artist offering us the Byzantine colours
in an extremely gentle, splendid and baroque feast’ in
the article on Bach suits interpreted by Sönmez at the
Cathedral where the film Harry Potter was shot. Some
of the important music festivals he was invited are
Schleswig-Holstein/Germany, Oleg Kagan Festival
/Germany-Russia, Adam Cello Festival /New Zealand
and Manchester Cello Festival. His last invitation was

W›ener Kammerph›lharmon›e
Founded in autumn 1985 by Claudius Traunfellner
Wiener Kammerphilharmonie’s members are young
musicians most of which have won various
international competitions. These include Jugend
Musiziert, Stefanie Holl, the Fritz Kreisler, Stresa,
Lipizer violin contests, the Karl Böhm contest (Vienna
Philharmonic) as well as the Anton Bruckner contest
(Vienna Symphonic). As soon as 1986 the ensemble
started to attract attention beyond Austria. During the
last years Wiener Kammerphilharmonie has toured
Europe, Asia, North and South America and has
performed in numerous musical centres such as
Brussels, Munich, Frankfurt, Chicago, Washington,
Toronto, Rio de Janeiro, Sao Paolo, Athens, Barcelona,
Madrid, Stockholm, Taipei, Tokyo, as well as, obviously,
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for the 80th birthday of M. Rostropovich. Sönmez
performs at duo concerts with the world renowned
pianist Oxana Yablonskaya and has played at important
musical centres in Vienna, Paris, Amsterdam, Moscow
and ‹stanbul.

in Vienna and Salzburg. Wiener Kammerphilharmonie
also played in various international festivals such as the
Flanders-Festival, the Rheingau Music Festival, the
Schubertiade Feldkirch / Schwarzenberg, the Bodensee
Festival, the Vienna Mozartfest, the Vienna Spring
Festival, the Vienna Summer of Music and Festwochen
as well as the respective festivals of Toroella di Montegri,
Toulon, Montpellier, St. Gallen and the Royal Palace
Festival Stockholm. The Ensemble’s vast repertoire
ranges from Baroque masterpieces to compositions
from the Wiener Klassik and into the 20th century. The
latter is not merely represented by classics such as
Bartók and Stravinsky but also includes several recent
compositions. Wiener Kammerphilharmonie’s as yet
short career has seen a considerable number of
premieres and first releases. Recordings and
collaborations play an important part in the ensemble’s
existence. Among Wiener Kammerphilharmonie’s
musical collaborators are internationally renowned
musicians such as Agnes Baltsa, Rudolf Buchbinder,
Elisabeth Leonskaja, Julian Rachlin, Heinrich Schiff,
Nigel Kennedy, Wolfgang Schulz, Till Fellner and
Stefan Vladar.

PROGRAM NOTLARI
Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
Rokoko Çeflitlemeleri, La Majör, Op. 33
Aral›k 1876’da tamamlanarak, Moskova
Konservatuar›’nda viyolonsel ö¤retmenli¤i de yapan
Alman Wilhelm Fitzenhagen’e ithaf edilen ve ilk kez onun
taraf›ndan Moskova’da 30 Kas›m 1877’de çal›nan yap›t, bir
tema ve yedi varyasyon üzerine kurulu. 1870’ten sonra
Rus Çarl›k Müzik Derne¤i Orkestras›’nda görev yapan
Fitzenhagen, viyolonsel partisinin yaz›lmas›nda
Çaykovski’ye teknik yard›mlarda bulunmufl, ayr›ca
konservatuar üyelerinden oluflan orkestran›n bir araya
getirilmesini sa¤lam›fl ve solo partisini de çalm›flt›; ancak
bu ilk yorumda bulunmad›. 1877 Çaykovski için bir kader
y›l›yd›: Eflcinselli¤i nedeniyle bunal›m geçiren 37 yafl›ndaki
besteci, sosyal yaflam›nda kurtulufla ulaflmak için
Antonina Milyukova adl› eski bir ö¤rencisiyle 18
Temmuz’da –sonu hiç de iyi bitmeyen– bir evlili¤e kalkt›;
yaflam›n›n alt üst olmas› üzerine, 7 A¤ustos’ta tatillerini
geçirdi¤i Kamenka’ya kaçt›; 24 Eylül’de konservatuar
bafllay›nca Moskova’ya dönmek zorunda kald›. ‹ntihar
etmeyi denedi, baflaramay›nca kendine resmi bir davet
ç›kartt›rarak 7 Ekim’de Petersburg’a gitti ve büyük bir sinir
krizi geçirdi. Doktorun kesin talimat›yla, uzun y›llar sonra
37

bir ak›l hastanesinde ölecek olan eflinden uzaklaflarak
kardefli Anatol ile ‹sviçre’ye gitti. 45 yafl›nda bir dul olan
sanat meseni Nadejda von Meck’in –birbirlerini hiç
görmemek flart›yla– ona ömür boyu ba¤lad›¤› y›ll›k 6.000
rubleyle k›fl› ertesi y›la kadar Avrupa’da geçirdi. O
Rusya’dan uzaktayken, Rokoko Varyasyonlar› Moskova’da
baflar›yla yorumlan›yordu. Asl›nda Çaykovski bu viyolonsel
yap›t›nda Beethoven’in kendi viyolonsel varyasyonlar›nda
yapt›¤› gibi gerçek bir Mozart temas› kullanmam›fl, bu
zarif müzikte barok ile klasik ça¤ aras›nda kalan o ça¤›
anmak, onun en büyük temsilcisi sayd›¤› Mozart’a olan
afl›r› sevgisini de göstermek istemiflti.
Rokoko (galant stil=kibar üslup) ad›n› verdi¤i yap›t,
ayr›nt›l› süslemeleriyle belirginleflen o ça¤›n de¤il, daha
çok bu 19. yüzy›l bestecisinin afl›r› duygusall›¤›n›,
romantizmini ve heyecan›n› yans›t›r. Gerçekten de tipik
Çaykovski stilinde, a¤›rcaya yak›n orta h›zda (moderato
quasi andante) bafllayan müzikte hemen ilk mezürlerde
pizzicato yayl›lar eflli¤inde korno cümle sonunu kromatik
bitirmese, yap›t rokoko tarz›nda bile say›labilir. Bu bir
dakika bile sürmeyen girifl, kornonun susmas›yla, sade ve
orta h›zda (moderato semplice) teman›n viyolonsel
önderli¤inde sergilenmesine yol açar. Teman›n armonik
sadeli¤i ve melodik vurgusu varyasyonlarda tekrar kolayca
tan›nmas›n› sa¤lar. Her varyasyondan sonra da küçük bir
ritornel (nakarat) üfleme çalg›larla duyurulur ve bunlar›
belirginlefltirir. Ara vermeden bafllayan çok k›sa I.
Varyasyon ve onu izleyen II. Varyasyon da temayla ayn›
tempodad›r (tempo del tema): I. Varyasyon solistin
triyoleleriyle ak›c›l›k kazan›r; II. Varyasyon ise daha canl› ve
güçlüdür. III. Varyasyon a¤›rca ve tutkulu (andante
sostenuto) tempoda, duygulu anlat›mla solistin
sonoritesini do majör tondaki ezgisiyle uzun uzun
duyurmas›na olanak sa¤layarak armonik (flajole) seslerle
çok hafif söner. IV. Varyasyon as›l tonalite la majörde,
a¤›rca ve zarifçe (andante gracioso) tempoda bir scherzo
benzeridir. Rokoko stilindeki bu dansta, ana temayla
üfleme çalg›lar temas› de¤iflimle sunulur. Arada solistin
virtüöz kadanslar› ilgi çeker. Biraz uzun süren V. Varyasyon
›l›ml› çabuklukta (allegro moderato) flütle girer. Solist ise
ona nazire yaparcas›na önce tizlerde dolafl›r ve kontrpuan›
zengin trillerle desteklerken orkestra güçlü akorlarla söze
kar›fl›r. VI. Varyasyon re minörün duygusall›¤› içinde, a¤›rca
(andante) tempoda, içtenlikli bir romans havas›ndad›r;
pizzicato’lar›n yol göstermesiyle tam Çaykovski’ye özgü
hüzünlü bir Rus halk ezgisi duyurulur ve çok hafifçe, yine
bir pizzicato vuruflla yok olur. Virtüözce bir yap›da, çabuk
ve canl› (allegro vivo) tempoda, la majör tondaki VII. ve
sonuncu Varyasyon –dramatik doruklardan ve senfonik
gerilimlerden uzak kalan yap›tta– soliste afl›r› görev yükler
ve parlak coda’da büyüleyici flekilde sona erer. Çaykovski
1877’de yap›t›n hemen ertesi y›l yay›mlanan viyolonsel ve
piyano düzenlemesini yapm›fl, bu nedenle de iki flüt, iki
obua, iki klarnet, iki fagot, iki korno ve yayl› çalg›lardan
oluflan orkestra partisyonunun bask›s› 1889’a kadar
gecikmifltir. (Süre 20’)

Sergei Prokofiev (1891-1953)
1. Senfoni, Re Majör, Op. 25, “Klasik”
Allegro
Larghetto
Gavotte-Non troppo-Allegro
Finale-Molto vivace
“Piyano içermeyen senfonik bir yap›t yazmak istiyordum.
Daha önce ö¤retmenim Çerepnin ile uzun uzad›ya
inceledi¤im Haydn’›n tekni¤ini bu yap›t›mda kulland›m.
San›r›m Haydn ça¤›m›zda yaflasayd› böyle bir senfoni
yazard›.” Prokofiev’in sözünü etti¤i yap›t›, opus numaras›
verdi¤i yedi senfonisinin ilkidir. Besteci ilk senfonik
denemelerine Sol Majör Senfoni’siyle 1902’de bafllad›;
bunu opus numaras› vermedi¤i 1908’deki senfonisi
izledi. Op. 5 Sinfonietta ve Op. 6 Rüyalar Senfonik fiiiri
bas›lmad›. Prokofiev, 1917’nin kar›fl›k günlerinde, kent
d›fl›nda Re Majör Senfoni üzerinde çal›fl›rken, Almanlar›n
tehdit etti¤i Petersburg’dan ayr›ld›. Kafkasya’da oturdu¤u
Kislovodsk’un Bolfleviklerin eline geçmesi üzerine ise
1918’de Petersburg’a döndü. ‹lk kez bu kentte, 21 Nisan
1918’de kendi yönetiminde seslendirilen 1. Senfoni’siyle
ümitleri gerçekleflti ve uluslararas› alanda ün kazand›.
Klasik ça¤›n büyük orkestra kadrosu olan iki flüt, iki
obua, iki klarinet, iki fagot, iki trompet, timpani ve yayl›
çalg›lar için yaz›lan 1. Senfoni, ‹gor Glebov takma ad›yla
müzik elefltirileri yazan besteci Boris Asafyev’e ithaf
edilmiflti. Prokofiev 1948’de yay›mlanan
otobiyografisinde, besteledi¤i senfoniye gerçek formunu
almaya bafllad›¤› zaman “Klasik Senfoni” ad›n› verdi¤ini
belirtiyordu: “Önce çok kolay oldu¤undan, ikincisi
kendini be¤enmifllikten ‘kazlar› k›zd›rmay›’
düflündü¤ünden; son olarak da, zaman›n ak›fl süreci
içinde belki gerçekten klasik olarak kabul edilece¤i
ümidini tafl›d›¤›ndan.” Bugün melodisinin güzelli¤i, zarif
ve uçucu orkestrasyonu, hayat dolu ve flakac› stiliyle ilgi
çeken yap›t önceleri Avrupa’da çok elefltirilmifl, hatta
Amerikal› besteci Roy Harris’in anlatt›¤› gibi, bestecilerin
bile öfkesini çekmiflti, yani Prokofiev “kazlar› k›zd›rm›flt›”.
1927’de Paris’te Sergei Koussevitzky’nin yönetti¤i
konserde bulunan kentin müzik çevresi ilk dinleyiflte
Klasik Senfoni’ye de¤iflik tepki göstermifl, yap›t› kimileri
flüpheyle, kimileri coflkuyla karfl›lam›flt›; o gün fuayede
besteci Ernest Bloch’un tiz sesiyle “Tanr›m, kim bu
müzi¤i ciddiye alabilir” diye ba¤›rd›¤›n› Harris
unutamam›flt›. Modern bir insan›n 20. yüzy›lda saray
müzi¤inin nas›l stilize edilebilece¤ini gösterecek
biçimde, senfonik problemlerin ve dramatik savafllar›n
yer almad›¤› bu klasik yap›l›, ancak ça¤dafl anlat›ml› yap›t
bir elefltirmene göre de “ona azap çektirenleri fazlas›yla
utand›rm›fl”t›.
Gerçekten de ça¤›m›z›n ritmik ve armonik unsurlar›
yap›ta tümüyle egemendir. Klasik stilin düzenli ak›fl›n›n
yerini alan senkoplar (uzat›lan notalar), beklenmeyen
disonanslar (t›n› uyumsuzluklar›) ve armonik kaymalar
senfoniye bambaflka bir görünüm verir.
1. Bölüm çabuk (allegro) tempoda, 2/2’lik ölçüde, re
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majör tonda ve sonat formundad›r. Birinci kemanlar›n
çald›¤› ve güçlü akorlarla cümlelere ayr›lan canl› ve parlak
bir melodiyle bafllar. Flütlerin de¤iflen bir pasajla
duyurdu¤u yeni motif, yine birinci kemanlara ikinci
temay› sunma olana¤›n› verir. Daha kaprisli, nefleli ikinci
tema ritmik ve genifl aral›klarla (interval) Prokofiev’e
özgü flakac›l›kla, “Haydn’a bafl sallatacak üslupta” geliflir.
Bu geliflimde ilk tema önce yayl› çalg›larda ifllenir, sonra
de¤iflen pasajla ikinci tema ele al›n›r; ancak ikinci tema
tekrar re majörde, as›l tonalitede duyurulur. Bölüm k›sa
bir coda ile sona erer.
2. Bölüm 3/4’lük ölçüde, a¤›r (larghetto) tempoda ve la
majör tonda, bir flark› biçimindedir. Bafltaki dört
mezürden sonra tema sergilenir. Ritmik vurgulamal› bir
efllikte birinci kemanlar›n tiz seslerde duyurdu¤u duygulu
bir flark› benzeri sakin temaya, orta bölmede pizzicato bir
efllik öngörülür. ‹ki de¤iflken bölmede tekrar duyulan
temadan sonra, bafltaki dört mezürle bölüm sona erer.
3. Bölüm çok fazla çabuk olmayan (non troppo allegro)
ve re majör tonda, 4/4’lük ölçüdeki gavotte dans›
biçimindedir. Besteci, klasik dönem senfonilerinde
kullan›lan zarif ad›ml› menuet yerine, daha kesin
tempodaki gavotte’u alm›fl ve hemen tahta üfleme ve
yayl› çalg›larla çal›nan ana temay› sergilemifltir. Sadece
12 mezür süren ilk bölmeden sonra, sol majör tonda ve
musette dans›na benzeyen (à la musette) trio’ya geçilir:
Bas seslerde uzun tutulan efllikte, flüt ve klarnetin
duyurdu¤u, tulumu an›msatan eski tipteki ezgiden sonra
ilk bölmeyle sona ulafl›l›r. Prokofiev bu gavotte’u piyano
için de düzenlemifl, y›llar sonra da Romeo ve Jülyet
Balesi’ndeki Kapulet’lerin balo sahnesinde kullanm›flt›r.
Daha canl› (molto vivace) tempoda, 2/2’lik ölçüde ve re
majör tonda bafllayan 4. Bölüm’de, virtüöz yap›daki
nefleli temay› yayl› çalg›lar sunar. Ayn› malzemeden
oluflturulan bir pasajla la majör tondaki ikinci temaya
ulafl›l›r. Tahta üfleme çalg›lar›n sundu¤u ikinci temadan
sonra geliflerek, coflkunlu¤u ve h›z› giderek artan sürekli
devinim (perpetuum mobile) havas›nda yap›t sona erer.
(Süre 14’)
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“KLAS‹K” B‹R AKfiAM
A CLASSICAL EVENING
W›ener Kammerph›lharmon›e
Claud›us Traunfellner flef conductor
Gabr›ela Montero piyano piano

© Hans Schubert

Sergei Prokofiev
1. Senfoni, Re Majör, Op. 25, “Klasik”
Symphony in D Major, Op.25, No.1, ‘Classical’
Allegro
Larghetto
Gavotte-Non troppo-Allegro
Finale-Molto vivace
Ludwig van Beethoven
5. Piyano Konçertosu, Mi Bemol Majör, Op. 73,
“‹mparator”
Piano Concerto in E Flat Major, Op.73, No.5, ‘Emperor’
Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo. Allegro

recorded are the RSO Vienna and the Vienna Chamber
Orchestra. The recordings include serenades,
symphonies, and concert arias by Mozart, Schönberg’s
‘Verklärte Nacht’ as well as numerous works by
contemporary Austrian composers.

Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti gibi dünyan›n
çeflitli ülkelerinde de projeler yürüttü. Avusturya’da,
Großer Musikvereinsaal ve Großer Konzerthaussaal
(Viyana), Großes Festspielhaus ve Großer Saal of the
Mozarteum (Salzburg), Festspielhaus (Bregenz) ve
Großer Saal Brucknerhaus (Linz) gibi belli bafll› konser
salonlar›nda çalan Claudius Traunfellner, baroktan
modern müzi¤e uzanan ve Avusturyal› bestecilerin
yap›tlar›n› da kapsayan oldukça zengin bir repertuara
sahip. Sanatç›n›n Kraliyet Senfoni ve Wiener
Kammerphilharmonie ile gerçeklefltirdi¤i kay›tlar,
serenatlar›, senfonileri, Mozart’›n aryalar›n›,
Schönberg’in “Verklärte Nacht” adl› yap›t›n› ve
kuflkusuz çok say›da ça¤dafl Avusturyal› bestecinin
yap›tlar›n› kaps›yor.

Claud›us Traunfellner
1965 y›l›nda Viyana’da do¤an Claudius Traunfellner,
keman e¤itimi ald›¤› Konservatorium der Stadt Wien’den
1986 y›l›nda mezun oldu. fieflik e¤itimine 1987 ve 1989
y›llar› aras›nda Karl Österreicher eflli¤inde, Viyana’da
bulunan Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst’ta devam etti. 1985 y›l›nda, halen sanat
direktörlü¤ünü sürdürdü¤ü Viyana Oda Orkestras›’n›
kurdu. Wiener Festwochen (1993, 1994, 1996, 1998),
Viyana Yaz Müzik Festivali (1989, 1991, 1994, 1995,
1996), Viyana ‹lkbahar Festivali (1993, 1995, 1997, 1999),
Vienna Mozartfest (1992), Wien Modern Festival (1992,
1993), Haydn Günleri (1993, 1995, 1997, 1999), Toulon,
Montpellier, Les Mans, St. Gallen, Rovereto, Stresa,
Ferrara, Flanders, Bodensee Festival ve Schubertiade gibi
uluslararas› festivallerde, ayr›ca Viyana ve Bregenz’de,
“Figaro’nun Dü¤ünü”, “Sevil Berberi”, “Külkedisi” gibi
birçok operada sahne ald›. Agnes Baltsa, Rudolf
Buchbinder, Robert Holl, Wolfgang Schulz, Till Fellner,
Stefan Vladar, Lisa Leonskaja, Paul Gulda, Julian Rachlin,
Heinrich Schiff, Nigel Kennedy, Carlo Maria Giulini,
Sandor Vegh, Sir Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki,
Heinz Holliger gibi dünyaca ünlü pek çok sanatç› ve flefle
birlikte çal›flt›. Avusturya’da pek çok orkestrayla birlikte
çal›flmalar gerçeklefltirmenin yan› s›ra ABD, Kanada,
Güney Amerika, Japonya, Tayvan, Fransa, Belçika,
Almanya, Danimarka, ‹sveç, Yunanistan, ‹talya, ‹spanya,

Wolfgang Amadeus Mozart
41. Senfoni, Do Majör, KV 551, “Jüpiter”
Symphony in C Major, No.41, KV551, ‘Jupiter’
Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto. Allegretto-Trio
Finale. Molto allegro

Sponsor

De¤erli iflbirli¤iyle With the kind collaboration of

07.06.2008, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Gabr›ela Montero
Venezüellal› piyanist Gabriela Montero, piyanoda
do¤açlamaya dört yafl›ndayken bafllad›. Yetene¤inin
de¤erlendirilmesi için ö¤retmeni taraf›ndan Martha
Argerich ile tan›flt›r›ld› ve bu ismin yaflam›nda büyük
etkisi oldu. ‹lk halka aç›k konserini verdi¤inde befl
yafl›ndayd›. Sekiz yafl›ndayken José Antonio Abreu
yönetimindeki Simon Bolivar Venezüella Gençlik
Orkestras›’yla sahneye ç›kt› ve Venezüella devleti
taraf›ndan ABD’de e¤itim görmesi için kendisine burs
tahsis edildi. 12 yafl›ndayken Baldwin Ulusal Yar›flmas›’n›
ve Cincinnati Senfoni Orkestras› ile yorumlad›¤›
Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu performans›yla
AMSA Genç Sanatç› Uluslararas› Piyano Yar›flmas›’n›
kazand›. Londra Royal Academy of Music’te Lyl Tiempo,
Rosalina Sackstein, Andrez Esterhazy ve Profesör
Hamish Milne’nin ö¤rencisi oldu. 1995 y›l›nda
Varflova’da düzenlenen 13. Uluslararas› Chopin Piyano
Yar›flmas›’nda bronz madalya kazand›. Güney
Amerika’dan ABD’ye, Japonya’ya ve Uzakdo¤u’ya uzanan
genifl bir co¤rafyada seyircilerle bulufltu. K›sa süre önce
New York Filarmoni Orkestras› ve Lorin Maazel ile ilk
konserini verdi. Sahnede daha çok kendi
do¤açlamalar›yla seyircilerin karfl›s›na ç›kt› ve klasik bir
do¤açlama sanatç›s› olarak ün kazand›. EMI/Angel
etiketiyle yay›nlad›¤› ilk CD albümünde, Sergei
Rachmaninov, Chopin ve Liszt yap›tlar›na ve ayr›ca
mükemmel bir teknikle gerçeklefltirdi¤i do¤açlama
kay›tlara yer verdi. Roque d’Anthéron, Radio France
Montpellier, Schleswig-Holstein, MDR Musiksommer,
Penderecki ve Radio Canada Chopin festivallerine kat›ld›;
Lugano’daki Progetto Martha Argerich Festivali ile
Martha Argerich’in Buenos Aires Festivali’nden düzenli
olarak davet ald›. Konser repertuar›nda otuz iki konçerto
bulunan Gabriela Montero, s›ra d›fl› bir resital
repertuar›na sahip: K›sa parçalar, sanatç›n›n
repertuar›ndaki az say›daki uzun yap›ttan (2005 y›l›
itibariyle Beethoven, Chopin ve Schumann’dan birer
sonat) çok daha fazla yer tutuyor. Rudolf Barshai, Michel
Béroff ve Stanislav Skrowaczewski’yi ak›l hocalar›
aras›nda gösteren sanatç›, piyanist Támás Vasáry ve
Janácek Quartet ile düzenli olarak sahne al›yor. Son
zamanlarda birlikte çal›flt›¤› ve çal›flmaya devam edece¤i
orkestralar aras›nda NDR Hannover, Benjamin Zander
ile Boston Filarmoni, Stuttgart Filarmoni ve Venezüella
Gençlik Orkestras›’nda da düzenli olarak birlikte çal›flt›¤›
Gustavo Dudamel ile Lanaudiere Filarmoni Orkestras›
bulunuyor.

Claud›us Traunfellner
Born in Vienna in 1965, Claudius Traunfellner studied
violin at the Konservatorium der Stadt Wien and
finished his studies in 1986. Between 1987 and 1989 he
continued his studies in conducting with his teacher
Karl Österreicher at the Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst in Vienna. Claudius Traunfellner
founded Wiener Kammerphilharmonie in 1985, and
has been its artistic director ever since. He has been
active as a conductor with his own as well as with
several other orchestras within Austria and in many
countries all over the world, such as the USA, Canada,
South America, Japan, Taiwan, France, Belgium,
Germany, Denmark, Sweden, Greece, Italy, Spain,
Poland, Slovakia and the Czech Republic. In Austria he
has worked in all major concert halls, including Großer
Musikvereinsaal and Großer Konzerthaussaal (Vienna),
Großes Festspielhaus and Großer Saal of the
Mozarteum (Salzburg), Festspielhaus (Bregenz), and
Großer Saal Brucknerhaus (Linz). Traunfellner also
acted as a conductor at several international festivals
such as the Wiener Festwochen, the Vienna Summer
of Music, the Vienna Spring Festival, the Vienna
Mozartfest, the Wien Modern Festival, the Haydn-Days
as well as the Toulon, Montpellier, Les Mans, St. Gallen,
Rovereto, Stresa, Ferrara, Flanders, the Bodensee
festivals and the Schubertiade. He also took part in
several opera productions (Le Nozze di Figaro, Barber of
Sevilla, Cenerentola) in Vienna and Bregenz. As a
conductor Traunfellner has worked with numerous
internationally renowned musicians and conductors,
including Agnes Baltsa, Rudolf Buchbinder, Robert
Holl, Wolfgang Schulz, Till Fellner, Stefan Vladar, Lisa
Leonskaja, Paul Gulda, Julian Rachlin, Heinrich Schiff,
Nigel Kennedy, Carlo Maria Giulini, Sandor Vegh, Sir
Yehudi Menuhin, Krzysztof Penderecki, Heinz
Holliger. Claudius Traunfellner’s repertoire extends
from Baroque to Modern music with particular
attention devoted to the works of Austrian composers.
Among the orchestras other than Wiener
Kammerphilharmonie with which Traunfellner has
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Gabr›ela Montero
The Venezuelan pianist, Gabriela Montero, started
improvising at the piano at age four; her teacher in her
native Venezuela brought her to the attention of
Argerich, who came to be an important influence in the
young pianist’s life. Montero gave her first public
performance at the age of five and a age eight she made
her concert debut with the Venezuelan Youth Orchestra
Simon Bolivar conducted by José Antonio Abreu and
was granted a scholarship from the Venezuelan
government to study in the USA. At twelve she won the
Baldwin National Competition and AMSA Young Artist
International Piano Competition, performing
Tchaikovsky’s Piano Concerto No.1 with the Cincinnati
Symphony Orchestra. A former student of Lyl Tiempo,
Rosalina Sackstein, Andrez Esterhazy and Professor
Hamish Milne at the Royal Academy of Music London,
Montero has won international prizes including the
Bronze Medal at the 13th International Chopin Piano
Competition in Warsaw in 1995. She lists Rudolf
Barshai, Michel Béroff, and Stanislav Skrowaczewski as
mentors, and performs frequently with pianist Támás
Vasáry and the Janácek Quartet. Gabriela Montero has
appeared with orchestras across the world from South
America, the USA, Europe to Japan and the Far East
and she recently made her debut with the New York
Philharmonic Orchestra and Lorin Maazel. Her other
recent and future engagements include NDR Hannover,
Boston Philharmonic with Benjamin Zander, Stuttgart
Philharmonic, the Lanaudiere Festival and the
Philharmonia Orchestra with Gustavo Dudamel, with
whom she also works regularly with the Venezuelan
Youth Orchestra. In recital Gabriela Montero has

W›ener Kammerph›lharmon›e
1985 y›l›nda Claudius Traunfellner taraf›ndan kurulan
Wiener Kammerphilharmonie’nin üyeleri, “Jugend
Musiziert”, Stefanie Holl, the Fritz Kreisler, Stresa, Lipizer
keman yar›flmalar›, Karl Böhm (Viyana Filarmoni) ve
Anton Bruckner Yar›flmas› (Viyana Senfoni) gibi seçkin
uluslararas› yar›flmalarda pek çok ödüle lay›k görülen
genç müzisyenlerden olufluyor. 1986 y›l› itibariyle
Avusturya d›fl›nda konserler vermeye bafllayan topluluk,
son y›llarda Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’ya
turneler düzenledi; Brüksel, Münih, Frankfurt, Chicago,
Washington, Toronto, Rio de Janeiro, Sao Paolo, Atina,
Barselona, Madrid, Stockholm, Taipei, Tokyo, Viyana ve
Salzburg’daki pek çok müzik merkezinde konserler
gerçeklefltirdi; ayr›ca Flanders Festival, Rheingau Music
Festival, Schubertiade Feldkirch / Schwarzenberg,
Bodensee Festival, Viyana Mozartfest, Viyana ‹lkbahar
Festivali, Viyana Yaz Müzik Festivali, Festwochen ve kendi
düzenledikleri Toroella di Montegri, Toulon, Montpellier,
St. Gallen ve Royal Palace Festival Stockholm gibi çeflitli
uluslararas› festivallerde sahne ald›. Uluslararas› arenada
Agnes Baltsa, Rudolf Buchbinder, Elisabeth Leonskaja,
Julian Rachlin, Heinrich Schiff, Nigel Kennedy, Wolfgang
Schulz, Till Fellner ve Stefan Vladar gibi seçkin isimlerle
ortak çal›flmalar yapt›. Repertuar›nda barok dönem
ustalar› ve bestecilerinin Viyana klasiklerinden 20. yüzy›la
uzanan genifl bir yelpazedeki yap›tlara yer veren Wiener
Kammerphilharmonie, henüz k›sa olan müzik kariyerine
hat›r› say›l›r prömiyerleri ve yap›tlar›n ilk seslendiriliflini
de s›¤d›rm›fl durumda. Toplulu¤un kay›tlar› ve di¤er
topluluk ve sanatç›larla gerçeklefltirdi¤i iflbirlikleri, var
oluflunun çok önemli bir parças›.
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appeared at the Wigmore Hall (London), Kennedy
Centre (Washington DC), National Arts Centre
(Ottawa), Orchard Hall (Tokyo), Teatro Colon (Buenos
Aires), Herkulessaal (Munich), Musikhalle (Hamburg),
Berlin Konzerthaus. She has appeared at the Roque
d’Anthéron, Radio France Montpellier, SchleswigHolstein, MDR Musiksommer, Penderecki, and Radio
Canada Chopin festivals and is invited annually to the
Progetto Martha Argerich Festival in Lugano and to
Martha Argerich’s Buenos Aires Festival. Gabriela
Montero offers orchestras that engage her a list of
thirty-two concertos, but her recital repertoire is rather
odd by current standards: Short pieces vastly
outnumber the few large works she plays (around 2005,
these included one sonata each by Beethoven, Chopin,
and Schumann). Notably, though, Gabriela Montero
often plays her own improvisations, and it is as a
classical improviser that she is gaining the most
attention. In solo concerts, she will often play a piece by
Bach or Chopin or Scriabin. Gabriela Montero’s first
EMI/Angel CD consisted of one disc of music by Sergei
Rachmaninov, Chopin and Liszt and a second of her
deeply-felt and technically brilliant improvisations.

from the Wiener Klassik and into the 20th century. The
latter is not merely represented by classics such as
Bartók and Stravinsky but also includes several recent
compositions. Wiener Kammerphilharmonie’s as yet
short career has seen a considerable number of
premieres and first releases. Recordings and
collaborations play an important part in the ensemble’s
existence. Among Wiener Kammerphilharmonie’s
musical collaborators are internationally renowned
musicians such as Agnes Baltsa, Rudolf Buchbinder,
Elisabeth Leonskaja, Julian Rachlin, Heinrich Schiff,
Nigel Kennedy, Wolfgang Schulz, Till Fellner and
Stefan Vladar.

W›ener Kammerph›lharmon›e
Founded in autumn 1985 by Claudius Traunfellner
Wiener Kammerphilharmonie’s members are young
musicians most of which have won various
international competitions. These include Jugend
Musiziert, Stefanie Holl, the Fritz Kreisler, Stresa,
Lipizer violin contests, the Karl Böhm contest (Vienna
Philharmonic) as well as the Anton Bruckner contest
(Vienna Symphonic). As soon as 1986 the ensemble
started to attract attention beyond Austria. During the
last years Wiener Kammerphilharmonie has toured
Europe, Asia, North and South America and has
performed in numerous musical centres such as
Brussels, Munich, Frankfurt, Chicago, Washington,
Toronto, Rio de Janeiro, Sao Paolo, Athens, Barcelona,
Madrid, Stockholm, Taipei, Tokyo, as well as, obviously,
in Vienna and Salzburg. Wiener Kammerphilharmonie
also played in various international festivals such as the
Flanders-Festival, the Rheingau Music Festival, the
Schubertiade Feldkirch / Schwarzenberg, the Bodensee
Festival, the Vienna Mozartfest, the Vienna Spring
Festival, the Vienna Summer of Music and Festwochen
as well as the respective festivals of Toroella di Montegri,
Toulon, Montpellier, St. Gallen and the Royal Palace
Festival Stockholm. The Ensemble’s vast repertoire
ranges from Baroque masterpieces to compositions
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1. Bölüm çabuk (allegro) tempoda, 2/2’lik ölçüde, re
majör tonda ve sonat formundad›r. Birinci kemanlar›n
çald›¤› ve güçlü akorlarla cümlelere ayr›lan canl› ve parlak
bir melodiyle bafllar. Flütlerin de¤iflen bir pasajla
duyurdu¤u yeni motif, yine birinci kemanlara ikinci
temay› sunma olana¤›n› verir. Daha kaprisli, nefleli ikinci
tema ritmik ve genifl aral›klarla (interval) Prokofiev’e
özgü flakac›l›kla, “Haydn’a bafl sallatacak üslupta” geliflir.
Bu geliflimde ilk tema önce yayl› çalg›larda ifllenir, sonra
de¤iflen pasajla ikinci tema ele al›n›r; ancak ikinci tema
tekrar re majörde, as›l tonalitede duyurulur. Bölüm k›sa
bir coda ile sona erer.
2. Bölüm 3/4’lük ölçüde, a¤›r (larghetto) tempoda ve la
majör tonda, bir flark› biçimindedir. Bafltaki dört
mezürden sonra tema sergilenir. Ritmik vurgulamal› bir
efllikte birinci kemanlar›n tiz seslerde duyurdu¤u duygulu
bir flark› benzeri sakin temaya, orta bölmede pizzicato bir
efllik öngörülür. ‹ki de¤iflken bölmede tekrar duyulan
temadan sonra, bafltaki dört mezürle bölüm sona erer.
3. Bölüm çok fazla çabuk olmayan (non troppo allegro)
ve re majör tonda, 4/4’lük ölçüdeki gavotte dans›
biçimindedir. Besteci, klasik dönem senfonilerinde
kullan›lan zarif ad›ml› menuet yerine, daha kesin
tempodaki gavotte’u alm›fl ve hemen tahta üfleme ve
yayl› çalg›larla çal›nan ana temay› sergilemifltir. Sadece 12
mezür süren ilk bölmeden sonra, sol majör tonda ve
musette dans›na benzeyen (à la musette) trio’ya geçilir:
Bas seslerde uzun tutulan efllikte, flüt ve klarnetin
duyurdu¤u, tulumu an›msatan eski tipteki ezgiden sonra
ilk bölmeyle sona ulafl›l›r. Prokofiev bu gavotte’u piyano
için de düzenlemifl, y›llar sonra da Romeo ve Jülyet
Balesi’ndeki Kapulet’lerin balo sahnesinde kullanm›flt›r.
Daha canl› (molto vivace) tempoda, 2/2’lik ölçüde ve re
majör tonda bafllayan 4. Bölüm’de, virtüöz yap›daki
nefleli temay› yayl› çalg›lar sunar. Ayn› malzemeden
oluflturulan bir pasajla la majör tondaki ikinci temaya
ulafl›l›r. Tahta üfleme çalg›lar›n sundu¤u ikinci temadan
sonra geliflerek, coflkunlu¤u ve h›z› giderek artan sürekli
devinim (perpetuum mobile) havas›nda yap›t sona erer.
(Süre 14’)

PROGRAM NOTLARI
Sergei Prokofiev (1891-1953)
1. Senfoni, Re Majör, Op. 25, “Klasik”
Allegro
Larghetto
Gavotte-Non troppo-Allegro
Finale-Molto vivace
“Piyano içermeyen senfonik bir yap›t yazmak istiyordum.
Daha önce ö¤retmenim Çerepnin ile uzun uzad›ya
inceledi¤im Haydn’›n tekni¤ini bu yap›t›mda kulland›m.
San›r›m Haydn ça¤›m›zda yaflasayd› böyle bir senfoni
yazard›.” Prokofiev’in sözünü etti¤i yap›t›, opus numaras›
verdi¤i yedi senfonisinin ilkidir. Besteci ilk senfonik
denemelerine Sol Majör Senfoni’siyle 1902’de bafllad›;
bunu opus numaras› vermedi¤i 1908’deki senfonisi
izledi. Op. 5 Sinfonietta ve Op. 6 Rüyalar Senfonik fiiiri
bas›lmad›. Prokofiev, 1917’nin kar›fl›k günlerinde, kent
d›fl›nda Re Majör Senfoni üzerinde çal›fl›rken Almanlar›n
tehdit etti¤i Petersburg’dan ayr›ld›. Kafkasya’da oturdu¤u
Kislovodsk’un Bolfleviklerin eline geçmesi üzerine ise
1918’de Petersburg’a döndü. ‹lk kez bu kentte, 21 Nisan
1918’de kendi yönetiminde seslendirilen 1. Senfoni’siyle
ümitleri gerçekleflti ve uluslararas› alanda ün kazand›.
Klasik ça¤›n büyük orkestra kadrosu olan iki flüt, iki obua,
iki klarinet, iki fagot, iki trompet, timpani ve yayl› çalg›lar
için yaz›lan 1. Senfoni, ‹gor Glebov takma ad›yla müzik
elefltirileri yazan besteci Boris Asafyev’e ithaf edilmiflti.
Prokofiev 1948’de yay›mlanan otobiyografisinde,
besteledi¤i senfoniye gerçek formunu almaya bafllad›¤›
zaman “Klasik Senfoni” ad›n› verdi¤ini belirtiyordu:
“Önce çok kolay oldu¤undan, ikincisi kendini
be¤enmifllikten ‘kazlar› k›zd›rmay›’ düflündü¤ünden; son
olarak da, zaman›n ak›fl süreci içinde belki gerçekten
klasik olarak kabul edilece¤i ümidini tafl›d›¤›ndan.”
Bugün melodisinin güzelli¤i, zarif ve uçucu
orkestrasyonu, hayat dolu ve flakac› stiliyle ilgi çeken yap›t
önceleri Avrupa’da çok elefltirilmifl, hatta Amerikal›
besteci Roy Harris’in anlatt›¤› gibi, bestecilerin bile
öfkesini çekmiflti, yani Prokofiev “kazlar› k›zd›rm›flt›”.
1927’de Paris’te Sergei Koussevitzky’nin yönetti¤i
konserde bulunan kentin müzik çevresi ilk dinleyiflte
Klasik Senfoni’ye de¤iflik tepki göstermifl, yap›t› kimileri
flüpheyle, kimileri coflkuyla karfl›lam›flt›; o gün fuayede
besteci Ernest Bloch’un tiz sesiyle “Tanr›m, kim bu
müzi¤i ciddiye alabilir” diye ba¤›rd›¤›n› Harris
unutamam›flt›. Modern bir insan›n 20. yüzy›lda saray
müzi¤inin nas›l stilize edilebilece¤ini gösterecek biçimde,
senfonik problemlerin ve dramatik savafllar›n yer
almad›¤› bu klasik yap›l›, ancak ça¤dafl anlat›ml› yap›t bir
elefltirmene göre de “ona azap çektirenleri fazlas›yla
utand›rm›fl”t›. Gerçekten de ça¤›m›z›n ritmik ve armonik
unsurlar› yap›ta tümüyle egemendir. Klasik stilin düzenli
ak›fl›n›n yerini alan senkoplar (uzat›lan notalar),
beklenmeyen disonanslar (t›n› uyumsuzluklar›) ve
armonik kaymalar senfoniye bambaflka bir görünüm verir.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
5. Piyano Konçertosu, Mi Bemol Majör, Op. 73,
“‹mparator” Piano Concerto in E Flat Major, No.5,
Op.73, ‘Emperor’
Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo. Allegro
Beethoven’in sonuncu piyano konçertosu, Frans›z iflgali
alt›ndaki Viyana’da, 1809’da tamamland›. Frans›zlar kenti
kuflatt›klar›nda bombard›mandan, y›k›nt›lardan,
askerlerden, davul seslerinden yaflam›n alt üst oldu¤unu
defterine not eden Beethoven, kardefli Karl’›n
bodrumuna s›¤›nm›flt›. ‹flgal sürerken bir Frans›z
subay›na “E¤er general olsayd›m ve kontrpuandan
anlad›¤›m kadar strateji bilseydim, can›n›za okurdum”
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olan ve on mezür süren bu etkili ve al›fl›lmam›fl girifli,
orkestran›n kahramanl›k yans›tan ilk temay› canl› sunuflu
izler. ‹kinci tema bir matem marfl› gibidir: Gizemli ve
yavafl bafllamas›na karfl›n tekrar›nda güçlenir, parlaklafl›r;
sonraki iki varyasyon savaflç› bir karakter kazan›r.
Orkestran›n canl› ve nefleli geliflimi, teman›n her
defas›nda de¤iflik biçimde duyuruluflu, piyanonun daima
etkili olan figürleri ve al›fl›lm›fl triller yerine teknik
güçlü¤ü art›ran çift el kromatik kadanslarla da kat›l›m›
bölümü ilginçlefltirir. Sondaki zirvede ise orkestra ile
piyano güçlü bir savafl›ma giriflir. Kornolar›n sakinlefltirici
yank›s›na karfl›n bölüm canl› flekilde sona erer.
2. Bölüm yine 4/4’lük ölçüde, si minör tonda, a¤›r ama
biraz canl› (adagio un poco mosso) tempoda bafllar, lirik
yap›s›yla ilkine karfl›t bir hava oluflturur; ancak kendi
içinde güçlü kontrastlardan uzak kal›r. Sürdinli yayl›
çalg›lar›n hemen sundu¤u hüzünlü ezgi dini bir korali
an›msat›r. Piyano buna, Chopin’i an›msatan duygulu
biçimde cevap verir.
Piyanonun önceden geliflini sezdirdi¤i, sonra da ani ve
canl› bir atakla (attacca) ara vermeden girdi¤i 3. Bölüm
Rondo 6/8’lik ölçüde, mi bemol majör tonda, çabuk
(allegro) tempoda bir sonat biçiminde kurulmufltur. Canl›
duyurulan ana temadan sonra lirik bir yan tema belirir.
Türlü majör tonlarda dolaflarak geniflletilen gelifltirimde
ise yaln›zca ana tema de¤erlendirilir. Piyanonun uzun
trilini tekrar (reprise) bölmesi izler. Son coda ise parlak
ve h›zl› dans temposunu daha güçlendirir; halk müzi¤ini
an›msatan bir nefleyle, Beethoven’in en coflkulu
sayfalar›ndan birini finale ulaflt›r›r. (Süre 40’)

diye ba¤›ran bestecinin Haydn’›n öldü¤ü günlerde
yazd›¤› bu konçerto gerçek bir baflyap›t kabul edilir.
Beethoven zengin temalarla birlikte serim (exposition) ve
gelifltirimde (developpement), o zamana kadar
sonatlar›nda kulland›¤› özellikleri ola¤anüstü
geniflleterek yap›t›n› güç ve enerji tafl›yan bir piyanoorkestra senfonisi biçiminde ifller. Yaln›zca parlak piyano
partisine efllikle yetinmeyen orkestra temalar›n
karakterini belirleyerek anlat›m gücüne önemli katk›da
bulunur. Böylece 19. yüzy›l›n ilk modern virtüöz
konçertosunun soylu örne¤i gerçekleflmifltir.
Beethoven’in, Viyana’y› iflgalden önce terk eden hamisi
Arflidük Rudolph’a ithaf etti¤i ve sa¤›rl›¤› nedeniyle
yorumlayamad›¤› konçerto ilk kez, yap›t› yay›mlayan
Breitkopf-Härtel yay›nevinin bulundu¤u Leipzig’de, 28
Kas›m 1811’de, Alman besteci, Thomas Kilisesi orgcusu
ve piyanist Friedrich Schneider (1786-1853) ile Johann
Philipp Christian Schulz yönetimindeki Gewandhaus
Orkestras› taraf›ndan seslendirildi. ‹lk çal›nd›¤›nda büyük
baflar› kazanan konçerto bir y›l sonraki Viyana
yorumunda ise hiç be¤enilmedi. Konserde
–bugün unutulmufl– ça¤dafl bestecilerin yap›tlar›
(Mayr’›n Adelasia ed Aleramo’sundan sahne ve arya,
Gugliemi’nin Debora e Sisera’s›ndan arya, Mayseder’in
Aline’sinden marfl üzerine keman için varyasyonlar)
yan›nda Raphael’in “Seba Melikesi”, Poussin’in “Ester,
Kral Ahasuerus’un Önünde Bay›l›yor” ve Troyes’in
“Haman’›n Tevkifi” adl› tablolar›n› canland›ran bir çeflit
gösteri de yer al›yordu. Beethoven’in ö¤rencisi Karl
Czerny’nin çald›¤› konçerto bu kar›fl›k ortamda
–bestecinin dehas› kabul edilmekle birlikte– kaynad› gitti.
Yap›t ayd›nlara sesleniyordu; di¤er iki bölümün süresini
aflan ilk bölüm çok uzundu. Çok güç olan ve do¤açlama
çal›n›yormufl izlemini veren piyano partisi –özgürce
sunulmas›na karfl›n– orkestrayla ilk dinleniflte
sezilemeyen bir iç ba¤la örülmüfltü; melodiler vasat
dinleyiciler için karanl›kta kal›yordu. Konseri ‹yi ve
Faydal›y› Teflvik Eden Soylu Han›mlar Derne¤i organize
etmifl, dernek üyeleri müzi¤i davetiye satt›klar›
yard›mseverlerle birlikte izlemiflti.
Yap›t›n 12 fiubat 1812’deki ilk Viyana yorumunda iflgalci
Napolyon ordusu askerlerinin de bulundu¤u Kärntnertor
Tiyatrosu’nda, ilk bölümün görkemli akorlar›yla
flaflk›nl›¤a kap›l›p aya¤a f›rlayan bir Frans›z›n “Yaflas›n
‹mparator!” diye ba¤›rd›¤› anlat›l›r. Ancak temalar›n cesur
t›n›l› ve zaferi yans›tan havas›, Eroica (Kahramanl›k)
Senfonisi ile ayn› tonalitede yaz›lmas›, ola¤anüstü
mimari bir bütünlük gösteren görkemli yap›s› dolay›s›yla
Beethoven’in hiç düflünmedi¤i “‹mparator” ad›
yayg›nlaflm›fl, özellikle Anglosakson ülkelerinde
günümüze kadar kullan›lagelmifltir.
4/4’lük ölçüde, mi bemol majör tonda ve çabuk (allegro)
tempodaki 1. Bölüm tüm orkestran›n, tonalitenin belli
bafll› armonisini belirleyen üç kesin akorundan destek
alan piyanonun, sanki do¤açtan çal›yormufl gibi kadans
benzeri ak›c› ve parlak arpejlerle bu akorlar›n aras›n›
örüflüyle bafllar. Beethoven’in en ilginç bulufllar›ndan biri

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
41. Senfoni, Do Majör, KV 551, “Jüpiter” Symphony in C
Major, No.41, KV551, ‘Jupiter’
Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto. Allegretto, Trio
Finale. Molto allegro
10 A¤ustos 1788’de tamamlanan Do Majör No.41
Senfoni, Mozart’›n son senfonisiydi. Bestecinin mason
arkadafl› Michael Puchberg’e yazd›¤› mektuptan, bu son
üç senfoninin (KV543, 550 ve 551) abonman konserleri
dizisi için planland›¤› anlafl›l›r. Yap›tlar›n Mozart
hayattayken çal›nmad›¤› öne sürülürse de, 1790’l› y›llarda
k›s›tl› da olsa baz› elyazmas› kopyalar›n görülmüfl olmas›
1789’daki Berlin turnesinde Dresden ve Leipzig’de ya da
1790’da II. Leopold’un taç giyme töreni için gitti¤i
Frankfurt’ta çal›nd›¤›n› düflündürür. Ayr›ca 1791
bahar›nda Viyana’da Tonkünstler (Besteciler) Derne¤i
yarar›na Salieri’nin yönetti¤i konserde Mozart’›n son
senfonilerinden birinin yer ald›¤› bilinmektedir.
Yunan mitolojisindeki Zeus’a Romal›lar taraf›ndan
verilen “Jüpiter” ad›n› da senfoniye Mozart takmam›flt›.
Romal›lar›n en eski tanr›s› olan Jüpiter, gök ›fl›¤›n›n,
y›ld›zlar›n, flimfleklerin tanr›s›d›r ve senfoninin bu
unsurlar› içerdi¤ini düflünen Londral› emprezaryo, Bonn
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do¤umlu kemanc› J. Peter Salomon’un bu ad› buldu¤u
öne sürülür. Almanca konuflulan ülkelerde daha çok “Füg
Finalli Senfoni” olarak tan›nan yap›t›n, Mozart’›n o¤lu
Franz Xaver’in Vincent ve Mary Novello adl› yay›nc›lara
anlatt›¤›na göre Salomon’un koydu¤u “Jüpiter” ad›
‹ngiltere’de yay›lm›fl, önce 20 Ekim 1819’da
Edinburg’daki konser program›nda, sonra da 26 Mart
1821’de Londra Filarmoni Derne¤i’nin konserinde
kullan›lm›flt›. 1823’te Londra’da yay›mlanan, Muzio
Clementi’nin senfoninin piyano düzenlemesinde yine
“Jüpiter” bafll›¤› yer al›yordu. Gerçekten de ola¤anüstü
dengeli yap›s›, klasik olgunlu¤u ve ideal güzellik
duygular›yla bu antikça¤ tanr›s›n›n yüceli¤ine yak›flt›r›lan
senfoni 1788’e kadar bu alanda yaz›lanlardan da üstün
tutulur.
1. Bölüm çabuk ve tez canl› (allegro vivace) tempoda ve
do majör tonda, 4/4’lük ölçüde hemen güçlü ve cesur
ana temay› sunarak bafllar. Herhangi bir girifl olmadan
forte olarak duyurulan bu erkekçe ve haflmetli
karakterdeki teman›n girifli yayl›lar›n yalvaran tav›rl›, biraz
da kad›ns› ve hafif (piano) cevab›yla yank›lan›r. Büyük bir
tutti’den sonraki aç›l›fl›n tekrar›nda ise, bu kez tahta
üflemelerin zarif cümleleri duyulur. Daha sonra serimin
(exposition) son temas›n›, Mozart’›n üç ay önce yazd›¤›
KV541 “Un bacio di mano” adl› aryas› oluflturur.
Mozart’›n Anfossi’nin metni üzerine yazd›¤› aryan›n
sözleri de oldukça gariptir; burada güngörmüfl bir
Frans›z ö¤üt verir: “Biraz safs›n›z, aziz Pompeo; gidin de
dünyay› ö¤renin!” Çok de¤iflik tablolar› içeren, zarif,
aldat›c›, tutkulu, flakac› ve ciddi olabilen, bununla birlikte
kesin bir tav›r da koymayan bölümde, beklenmedik
modülasyonlar›n da sergilenmesinden sonra törensel
fanfarlarla sona ulafl›l›r.
2. Bölüm 3/4’lük ölçüde, flark› söyler gibi, a¤›rca
(andante cantabile) tempoda en derinlerden gelen büyük
bir ezgidir sanki. Sevimli ama özlem yüklü soylu tema
sürdinli çalan kemanlarla canlan›r; ancak bu özlem iste¤i
arada beliren sert akorlarla ret cevab› al›r gibidir. Bu
bölümde trompet ve timpani yer almaz. Forte bölmelerde
obualar, piano’larda flüt ve fagotlar kemanlar› duble eder.
‹nce bir kontrpuan›n öngörüldü¤ü bölümde her fley
berrak ve aç›kt›r. Daha sonra fagotun bafllatt›¤› ezgi
obualarda bar›flç› yeni tema olarak belirir. Zarif bir
coda’dan sonra bu melodik unsurlar usta bir kontrpuan
örgüsüyle gelifltirilir ve türlü ton de¤iflimlerinden
(modülasyon) sonra bölümü yine bafllatt›¤› tonalitede, fa
majörde sona erdirir.
3. Bölüm Menuetto, çabukça (allegretto) tempoda, yine
2. Bölüm gibi 3/4’lük ölçüde ve 18. yüzy›l›n en güçlü
senfonik karakterindeki menuet’e örnektir. Giriflte
kromatik üç notan›n afla¤› kaymas›yla bafllayan ve buruk
disonansl› akorlarla desteklenen enerjik yap›l› bu
menuetto, trompet ve vurma çalg›lar›n katk›s›yla da
geliflir. Bafllang›çtaki üç nota art›k tipik bir dans olmayan
bu esnek ve hareketli bölümün çekirde¤i gibidir. Ayn›
tondaki trio –genellikle Mozart’›n zarif flakalar›n›
uygulad›¤› bölme– ise bu kez daha canl›d›r ve bir

müzikolo¤un belirtti¤i gibi, Mozart “arabay› at›n önüne
koflmufl”, yani kadans› melodinin önüne alm›flt›r. Ayr›ca
kromatik unsurlar› geleneksel menuete uymayan biçimde
s›k kullanan Mozart, üstelik bir senfonisinin menuetinde
ilk kez viyolonsel ve kontrbaslar için ayr› ve kendine özgü
bir parti de (9-13. ve 52-55. mezürlerde) yazm›flt›r.
Oldukça çabuk (allegro molto) tempoda, 4/4’lük ölçüde
ve do majör tonda olan final, Mozart’›n senfonik
bölümleri aras›nda tektir: Bu bölümde as›l olan melodik
güzellik de¤il, melodilerin kontrpuan bak›m›ndan
de¤erlendirilifli, insan› kap›p götüren canl›l›¤›n, soylu ve
berrak neflenin oluflturdu¤u atmosferin barok ça¤
yöntemiyle ele al›n›fl›d›r. Mozart’›n kendini çok yüksek
de¤erde bir kontrpuan ustas› olarak ispatlad›¤› ve “Füglü
Final” olarak an›lan bölümün formu da tekdüze de¤ildir.
Müzikolog Alfred Einstein finali flöyle tan›mlar: “... Zira
bu bir füg de¤il, serimde (exposition), gelifltirimde
(developpement) ve coda’da füglü bölmeleri içeren,
sonat formunda bir bölümdür.” Daha çok dini müzikle
ilgilenen Avusturyal› besteci Johann Nepomuk David
(1895-1977) ise 1953’te yay›mlanan Jüpiter Senfonisi
bafll›kl› araflt›rmas›nda, yap›t›n tüm ana ve yan
temalar›n›n on notadan oluflan bir cantus firmus
(de¤iflmez flark›) üzerine geliflti¤ini öne sürer. Gerçekten
de H›ristiyan dini törenlerindeki düzenin (litürjik)
müzi¤ini yans›tan, eski Gregoryen flark›lar›ndan Lucis
Creator ‹lahisi’nin girifli do-re-fa-mi’den oluflan dört
notal› motif, finalin bafllang›c›ndaki birinci temay›
yans›t›r. Bu motifi çeyrek yüzy›l önce, 1. Senfoni’sinde
kullanan Mozart, Palestrina’dan Brahms’a kadar pek çok
besteci gibi davranm›flt›r. Belli bafll› dört temay› içeren
final, masum biçimde bu dört notal› cümleyle girer.
Orkestra tutti’sinin tekrar›ndan sonra yine tutti ile
duyurulan ve ayn› do notas›n›n tekrar›yla bafllayan, ancak
pesleflen h›zl› bölmeyle süren ikinci tema da finalin
önemli bir unsurudur. Daha sonra füg ya da daha do¤ru
deyimle “füglü serim” gelir; viyolonsel ve baslar›n
kendilerine özgü partilerini de kapsayan bu befl sesli füg,
birinci teman›n ilk üç notas›ndan oluflur. Daha sonraki
tutti ise trillerle seçkinleflen üçüncü temay› güçlü (forte)
olarak sunar. Bu arada ikinci tema belirir ve bir
kadanstan sonra lirik karakterdeki dördüncü tema
duyurulursa da di¤er temalar tekrar ortaya ç›kar ve yak›n
benzetimlerle (imitation) önce iki, sonra dört sesli geliflir.
Buna birinci tema da kat›l›r; ikinci tema ise bu kez ters
benzetimlerle –kemanlar›n tizlere, baslar›n pese
hareketiyle– belirir. Bu ilginç ve çekici serimden sonra
sakin ve hülyal› geliflim bafllar: Burada önemli unsur dört
notal› birinci temad›r. Güçlü bir doruktan sonra tüm
atmosfer de¤iflir. Orkestra güçlü kromatik geçifllerle
müzi¤i sanki kontrolden ç›km›fl gibi ifller, ancak fazla
uzatmadan kurallara yeniden uyar. Füglü geliflimi, füg ile
sonat formunun uyumunu sergileyen finalde, hafif
(piano) ve gizemli bir pasaj birinci teman›n tersine
çal›n›fl›yla (inversion) yine geliflimi an›msat›r; sonra
viyolalar›n dördüncü temay› ve viyolonsel, fagot ve
kornolar›n birinci temay› belirttikleri pasaj, tüm temalar›n
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birlikte, do¤açtan duyurulmas›n›n habercisidir. ‹lginç ve
büyüleyici bir etki yaratan bu pasaj sonunda trompet ve
kornonun fanfar›na yard›mc› olan timpaniyle soylu bir
finale, Mozart’›n senfonik yaflam›n›n son sayfalar›na
ulafl›r. Schumann’›n “Dünyada öyle güzel fleyler vard›r ki,
bunlar için söylenecek sözler yeterli olamaz” sözleriyle
niteledi¤i yap›t, sanki Mozart son sözlerini senfonik
biçimde söylermiflçesine sona erer. (Süre 31’)
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BAROK VE ÖTES‹
BAROQUE & BEYOND
Gabr›ela Montero piyano piano
Bach/Busoni
Chaconne, Re minör Chaconne in D minor
Bach/Liszt
Prelüd ve Füg, La minör Prelude and Fugue in A minor
Bach/Liszt
Fantezi ve Füg, Sol minör Fantasia and Fugue in G minor

© Shelia Rock

Barok yap›tlar ve seyirci istekleri üzerine do¤açlamalar.
Improvisations on Baroque Pieces and upon audience
requests.

Gabr›ela Montero
Venezüellal› piyanist Gabriela Montero, piyanoda
do¤açlamaya dört yafl›ndayken bafllad›. Yetene¤inin
de¤erlendirilmesi için ö¤retmeni taraf›ndan Martha
Argerich ile tan›flt›r›ld› ve bu ismin yaflam›nda büyük
etkisi oldu. ‹lk halka aç›k konserini verdi¤inde befl
yafl›ndayd›. Sekiz yafl›ndayken José Antonio Abreu
yönetimindeki Simon Bolivar Venezüella Gençlik
Orkestras›’yla konser verdi ve Venezüella devleti
taraf›ndan ABD’de e¤itim görmesi için kendisine burs
tahsis edildi. 12 yafl›ndayken Baldwin Ulusal Yar›flmas›’n›
ve Cincinnati Senfoni Orkestras› ile yorumlad›¤›
Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu performans›yla
AMSA Genç Sanatç› Uluslararas› Piyano Yar›flmas›’n›
kazand›. Londra Royal Academy of Music’te Lyl Tiempo,
Rosalina Sackstein, Andrez Esterhazy ve Profesör
Hamish Milne’nin ö¤rencisi oldu. 1995 y›l›nda
Varflova’da düzenlenen 13. Uluslararas› Chopin Piyano
Yar›flmas›’nda bronz madalya kazand›. Güney
Amerika’dan ABD’ye, Japonya’ya ve Uzakdo¤u’ya uzanan
genifl bir co¤rafyada seyircilerle bulufltu. K›sa süre önce
New York Filarmoni Orkestras› ve Lorin Maazel ile ilk
konserini verdi. Sahnede daha çok kendi
do¤açlamalar›yla seyircilerin karfl›s›na ç›kt› ve klasik bir
do¤açlama sanatç›s› olarak ün kazand›. EMI/Angel
etiketiyle yay›nlad›¤› ilk CD albümünde, Sergei
Rachmaninov, Chopin ve Liszt yap›tlar›n› ve ayr›ca
mükemmel bir teknikle gerçeklefltirdi¤i do¤açlama

Sponsor

09.06.2008, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Berlin Konzerthaus. She has appeared at the Roque
d’Anthéron, Radio France Montpellier, SchleswigHolstein, MDR Musiksommer, Penderecki, and Radio
Canada Chopin festivals and is invited annually to the
Progetto Martha Argerich Festival in Lugano and to
Martha Argerich’s Buenos Aires Festival. Gabriela
Montero offers orchestras that engage her a list of
thirty-two concertos, but her recital repertoire is rather
odd by current standards: Short pieces vastly
outnumber the few large works she plays (around 2005,
these included one sonata each by Beethoven, Chopin,
and Schumann). Notably, though, Gabriela Montero
often plays her own improvisations, and it is as a
classical improviser that she is gaining the most
attention. In solo concerts, she will often play a piece by
Bach or Chopin or Scriabin. Gabriela Montero’s first
EMI/Angel CD consisted of one disc of music by Sergei
Rachmaninov, Chopin and Liszt and a second of her
deeply-felt and technically brilliant improvisations.

kay›tlara yer verdi. Roque d’Anthéron, Radio France
Montpellier, Schleswig-Holstein, MDR Musiksommer,
Penderecki ve Radio Canada Chopin festivallerine kat›ld›;
Lugano’daki Progetto Martha Argerich Festivali ile
Martha Argerich’in Buenos Aires Festivali’nden düzenli
olarak davet ald›. Konser repertuar›nda otuz iki konçerto
bulunan Gabriela Montero, s›ra d›fl› bir resital
repertuar›na sahip: K›sa parçalar, repertuar›ndaki az
say›daki uzun yap›ttan (2005 y›l› itibariyle Beethoven,
Chopin ve Schumann’dan birer sonat) çok daha fazla yer
tutuyor. Rudolf Barshai, Michel Béroff ve Stanislav
Skrowaczewski’yi ak›l hocalar› aras›nda gösteren sanatç›,
piyanist Támás Vasáry ve Janácek Quartet ile düzenli
olarak sahne al›yor. Son zamanlarda birlikte çal›flt›¤› ve
çal›flmaya devam edece¤i orkestralar aras›nda NDR
Hannover, Benjamin Zander ile Boston Filarmoni,
Stuttgart Filarmoni ve Venezuela Gençlik Orkestras›’nda
da düzenli olarak birlikte çal›flt›¤› Gustavo Dudamel ile
Lanaudiere Filarmoni Orkestras› bulunuyor.
Gabr›ela Montero
The Venezuelan pianist, Gabriela Montero, started
improvising at the piano at age four; her teacher in her
native Venezuela brought her to the attention of
Argerich, who came to be an important influence in the
young pianist’s life. Montero gave her first public
performance at the age of five and a age eight she made
her concert debut with the Venezuelan Youth Orchestra
Simon Bolivar conducted by José Antonio Abreu and
was granted a scholarship from the Venezuelan
government to study in the USA. At twelve she won the
Baldwin National Competition and AMSA Young Artist
International Piano Competition, performing
Tchaikovsky’s Piano Concerto No.1 with the Cincinnati
Symphony Orchestra. A former student of Lyl Tiempo,
Rosalina Sackstein, Andrez Esterhazy and Professor
Hamish Milne at the Royal Academy of Music London,
Montero has won international prizes including the
Bronze Medal at the 13th International Chopin Piano
Competition in Warsaw in 1995. She lists Rudolf
Barshai, Michel Béroff, and Stanislav Skrowaczewski as
mentors, and performs frequently with pianist Támás
Vasáry and the Janácek Quartet. Gabriela Montero has
appeared with orchestras across the world from South
America, the USA, Europe to Japan and the Far East
and she recently made her debut with the New York
Philharmonic Orchestra and Lorin Maazel. Her other
recent and future engagements include NDR Hannover,
Boston Philharmonic with Benjamin Zander, Stuttgart
Philharmonic, the Lanaudiere Festival and the
Philharmonia Orchestra with Gustavo Dudamel, with
whom she also works regularly with the Venezuelan
Youth Orchestra. In recital Gabriela Montero has
appeared at the Wigmore Hall (London), Kennedy
Centre (Washington DC), National Arts Centre
(Ottawa), Orchard Hall (Tokyo), Teatro Colon (Buenos
Aires), Herkulessaal (Munich), Musikhalle (Hamburg),

PROGRAM NOTLARI
Bach/Busoni
Chaconne, Re minör*
19. yüzy›l›n en büyük besteci ve piyano virtüözlerinden
biri olan Ferrucio Bussoni’nin amaçlar›ndan biri Liszt’in
önemini halka anlatmakt›. Liszt’in ö¤rencisi olmamas›na
karfl›n, onun an›s›n› yaflatmak için as›l ö¤rencilerinden
oluflan piyanist ordusundan daha fazla fley yapt›. 1909
y›l›nda, bir sonat›n› çald›¤› bestecinin ö¤rencisi
Sgambati’ye flöyle yazm›flt›: “Bafl›m› öptü ve kendisine
Liszt’in gerçek ö¤rencilerinden çok daha fazla ustas›n›
hat›rlatt›¤›m› söyledi.” Liszt’in yaflam› ve kiflili¤i,
Busoni’nin sanatç› olmas›nda ve arzular›n›
belirlemesinde büyük rol oynad›; her fleyden önce
müzi¤ini, tekni¤ini ve kiflili¤ini be¤endi¤i bestecinin
ideallerini kendi idealleri gibi yaflam›na aktarmaya çal›flt›.
Bir idol olarak gördü¤ü Liszt için flu sözleri söylüyordu:
“Piyanoyu, kendisi için çok de¤erli olan bu varl›¤› çok
önemli ve soylu bir pozisyona tafl›d›.” Her fleyden
önemlisi her iki virtüözün çok önemli bir ortak noktas›
vard›: Her ikisi de ‹talyan tarz›n› ve mizac›n› seviyordu.
Busoni, ‹talyan tarz› melodik dilinden derinden
etkilendi¤i bestecinin tarihsel önemini vurgulayan ilk kifli
olmakla birlikte, oldukça mütevaz› bir tav›r içinde, her
f›rsatta, asla onunla boy ölçüflemeyece¤inin alt›n›
çiziyordu: “Tüm sayg›mla beni onun büyüklü¤ünden
ay›ran fark›n bilincindeyim. Hepimiz onun soyundan
geliyoruz, Wagner’i d›fl›nda tutmaks›z›n ve hepimiz
yapabilece¤imizin en az›n› dahi ona borçluyuz. Cesar
Franck, Richard Strauss, Debussy ve Rus besteciler de
dahil olmak üzere hepimiz bu a¤ac›n kollar›y›z.”
Bach’›n BWV 1004, Re Minör Keman Partitas›’n›n son
bölümü olan eflsiz Chaconne yüzy›llar boyunca
mükemmelli¤i, yo¤un duygusal dili ve virtüözlü¤ün
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b›rak›l›yordu. Bach’›n tam anlam›yla piyano icrac›l›¤›n›n
tap›na¤› oldu¤unu söyleyen Lizst, besteciye adeta bir dini
inançla ba¤l›yd› ve Leipzig’de geçirece¤i y›llarda bütün
enerjisini buna adayacakt›. Hayat›n›n ilk yirmi üç y›l›n›
neredeyse a¤›rl›kl› olarak Bach’›n Envansiyonlar’›n›n
yeniden bas›m›yla geçirdi ve bu yap›tlar vas›tas›yla
bestecinin bütün müzikal diliyle parmak tekni¤ini
çözmeye çal›flt›. Daha sonraki y›llarda basaca¤› Bach’›n
‹yi Düzenlenmifl Klavye ‹çin 48 Prelüd ve Füg’ü Liszt’in,
Beethoven senfonileriyle birlikte, neredeyse en büyük
u¤rafl›s›na dönüfltü. Ancak piyano repertuar›na
kazand›rd›¤› bu iki bafl yap›t, BWV 542, Sol minör Fantezi
ve Füg ile BWV 543 (1872’den önce), La minör yap›tlar›n
ilki 1872’den önce, ikincisi ise 1847-1850 y›llar› aras›nda
düzenlenmiflti.
* Program notlar›: Süha Çelikk›ran

Bach/Liszt
Prelüd ve Füg, La minör*
Fantezi ve Füg, Sol minör*

FEST‹VAL BULUfiMALARI-I
FESTIVAL ENCOUNTERS-I
Laurent Korc›a keman violin
M›chel Portal klarnet, bandoneon
clarinet & bandoneon
M›chael Wendeberg piyano piano
George Enescu
3. Keman ve Piyano Sonat›, La minör, Op. 25
Violin and Piano Sonata in A minor, Op.25
Moderato malinconico
Andante sostenuto e misterioso
Allegro con brio, ma non troppo mosso
Béla Bartók
Keman, Klarnet ve Piyano ‹çin Kontrastlar, Sz. 111
Contrastes for Violin, Clarinet and Piano, Sz.111
Verbunkos: Moderato, ben ritmato
Pihenö: Lento
Sebes: Allegro vivace

© Lisa Roze

ötesindeki teknik kapasitesiyle pek çok müzisyenin
gözünü boyam›fl, hatta kelimenin tam anlam›yla ak›llar›n›
bafllar›ndan alm›flt›. Keman›n tüm teknik becerisini
gösterebilmesi sebebiyle bir baflyap›ta dönüflen yap›t,
sadece kemanc›lar›n de¤il di¤er müzisyenlerin de
hayranl›kla çalmay› hayal etti¤i bir yap›tt›.. Re minör
Chaconne, bütün bu özellikleri sebebiyle yer ald›¤›
partita’n›n ününü aflt› ve tek bafl›na konser
repertuarlar›n› süsleyen bir flahesere dönüfltü. Pek çok
icrac› –yaz›ld›¤› çalg›dan baflka bir çalg›yla çal›yor olsalar
da– bu yap›t› kendi repertuar›n› zenginlefltirmek için
kullan›rken yap›t›n orijinalli¤ine dokunmamaya çal›fl›r. Bu
noktada, Busoni’nin piyano için yapt›¤› transkripsiyonun
yap›t›n kayna¤›na tamamen sad›k kalabildi¤ini söylemek
çok kolay olmayacakt›r. Sadece Bach taraf›ndan ortaya
konulan ve yap›t›n temel formundan dolay› olmas›
gereken yap› ve armoninin de¤ifltirilmesinden de¤il, ayn›
zamanda farkl› perdelerdeki melodi çizgilerinin yerlerinin
de¤ifltirilmesi ve yeni eklemelerin mevcudiyetinden de
bahsediyoruz. Bütün bunlar›n ötesinde, Busoni bafll›
bafl›na devasa bir yeni yorum ve yap›t› ortaya ç›karm›flt›r.

Laurent Korc›a
Genç yaflta Pierre Barbizet’in himayesi alt›na giren
Laurent Korcia, Jacques Thibaud ve George Enesco’nun
ö¤rencisi Michèle Auclair’den ders ald›¤› Paris Ulusal
Yüksek Müzik Konservatuar›’nda e¤itim gördü.
Konservatuardan birincilikle mezun olduktan sonra, Felix
Andrievsky’yle Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nde
e¤itimini sürdürerek “akademiye katk›lar›ndan dolay›”
Queen Elizabeth Ödülü’nün sahibi oldu. 18 yafl›nda
Cenevre’de Paganini Yar›flmas›’n› kazanarak Paganini’nin
Guarnerius keman›n› çalma onuruna sahip oldu.
Concours Jacques Thibaud’da Büyük Ödül (Grand Prix),
Uluslararas› Zino Francescatti Yar›flmas›’nda birincilik
ödülünü alarak Londra Genç Konser Sanatç›lar› Vakf›
Onur Sanatç›s› seçildi. 2002 y›l›nda Victoire de la
Musique taraf›ndan verilen Y›l›n Solo Enstrümantalisti
Ödülü’nü kazand› ve “Chevalier des arts et lettres”
unvan›yla onurland›r›ld›. SACEM taraf›ndan verilen
George Enesco Ödülü ile Académie Charles Cros
taraf›ndan verilen büyük ödülü kazand›. Avrupa’n›n önde
gelen orkestralar›yla çald› ve Yuri Ahronovitch, Philippe
Bender, Semyon Bychkov, Jean-Claude Casadesus,
Norman del Mar, Stéphane Denève, Charles Dutoit,
Valery Gergiev, Jean-Jacques Kantorow, Emmanuel
Krivine, Louis Langrée, Kurt Masur, John Nelson, Sakari
Oramo, Marcello Panni, Michel Plasson, Manuel
Rosenthal, Yutaka Sado, Michael Schønwandt, Tugan
Sokhiev, Vladimir Spivakov, Yan-Pascal Tortelier, Heinz

Francis Poulenc
Klarnet ve Piyano Sonat› Clarinet and Piano Sonata
Allegro tristemente
Romanza
Allegro con fuoco

19. yüzy›l›n en büyük virtüöz piyanist-bestecilerinden
olan Franz Liszt, çalg›s› için pek çok baflyap›t üretmenin
yan› s›ra, Beethoven senfoniler baflta olmak üzere
döneminin ve daha önceki yüzy›llarda yaflam›fl
bestecilerin eselerini piyanoya ustaca düzenlemesiyle
ünlüdür. Bu sayede kendi yap›tlar› d›fl›nda bu son derece
baflar›l› ve virtüözik piyano adaptasyonlar›yla piyano
külliyat›n› da zenginlefltiren bestecinin düzenlemeleri için
önemli kaynaklar›ndan biri de Johann Sebastian Bach’›n
org ve vokal yap›tlar›yd›. Bach gibi org icrac›l›¤›nda da iyi
olmas›, bestecinin yap›tlar›n› hem org hem de piyano için
uyarlamas›na ve temalar› üzerine çok önemli
varyasyonlar yazmas›na imkân tan›d›. 19. yüzy›l
bafllar›nda Mendelssohn ile bafllayan Bach müzi¤i
hayranl›¤›, Chopin ve Liszt de dahil olmak üzere pek çok
bestecinin Bach üzerine düzenlemeler yapmas›na ve
Bach’›n yap›tlar›n›n temalar› üzerine yeni ustal›k
gerektiren yap›tlar ortaya koymalar›na yol açm›flt›.
BWV 542, Sol minör Fantezi ve Füg, BWV 543 (1872’den
önce) La minör Prelüd ve Füg (1847-50) bafll›kl› yap›tlar›
Johann Sebastian Bach org için Leipzig y›llar›nda yazd›.
Bach’›n org yarat›lar›ndan piyano için yap›lan
düzenlemelerde dikkati çeken en önemli unsur, org
yaz›m›nda yer alan ayak pedal› için üçüncü bir bas
partisinin yer almas›d›r. Bu partinin, piyano
adaptasyonlar›nda iki el partisyonuna dahil edilmesi tabii
ki baz› teknik zorluklar›n oluflmas›na yol açt›. Bu
durumda baz› partilerin ve melodi çizgilerinin yerinin
de¤iflmesi bazen kaç›n›lmaz olsa da bu yöntem Bach’›n
yap›tlar›n›n orijinalli¤ine pek de uymamaktayd›. Zor olan
bu pedal partileri baz› durumlarda yap›t›n d›fl›nda

Béla Bartók
Romen Halk Danslar›, Sz. 68 Rumanian Dances, Sz.68
Johannes Brahms
Macar Danslar›, No. 2, No. 5
Hungarian Dances, No.2, No.5
Maurice Ravel
Piyano-Keman Sonat›, Sol Majör
Piano-Violin Sonata in G Major
Blues
George Gershwin
It ain’t necessarily so, Summertime
Michel Portal
Minör Vals Minor Waltz
Laurent Korcia
Minör Tango Minor Tango
Sponsor

10.06.2008, 20.00
Topkap› Saray›
Kubbealt›, Divan-› Hümayun
Topkap› Palace
Kubbealt›, Divan-› Hümayun

De¤erli iflbirli¤iyle With the kind collaboration of
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a year-long world tour. He has also recorded the music
for the film ‘The Diary of Anne Frank’ and participated
in the documentary by Bruno Monsaingeon ‘L’art du
violon’ along with Itzhak Perlman, Ivry Gitlis, Ida
Händel and Hilary Hahn. Since 1999, Laurent Korcia
has been playing on the Zahn Stradivarius (1719), a
violin on loan by the prestigious French group LVMH,
Moët-Hennessy-Louis Vuitton.

Wallberg ve Walter Weller gibi orkestra flefleriyle birlikte
çal›flt›. “Anne Frank’›n Günlü¤ü” adl› filmin müzi¤ini
besteledi; Itzhak Perlman, Ivry Gitlis, Ida Händel ve
Hilary Hahn ile birlikte Bruno Monsaingeon taraf›ndan
haz›rlanan “L’art du violon” adl› belgeselin çekimlerine
kat›ld›. Bach’tan ça¤dafl müzi¤e uzanan programlar›nda
ve konser repertuar›nda solo keman resitallerine yer
veren ender keman sanatç›lar›ndan olan Korcia’n›n ortak
projeleri aras›nda koreograf Anne-Teresa de Keersmaeker
ile Eugène Ysaÿe’nin sonatlar›ndan esinlenen Achterland
Balesi’nin bir y›l boyunca devam eden turnesi bulunuyor.
Laurent Korcia, pek çok müzik akademisinde düzenli
olarak ustal›k s›n›f› dersleri veriyor ve 1999 y›l›ndan bu
yana, sayg›n Frans›z kurumu LVMH (Moët-HennessyLouis Vuitton) taraf›ndan kendisine verilen 1719 yap›m›
bir Zahn Stradivarius kemanla çal›yor.

© Thierry Cohen

Laurent Korc›a
Taken under the wing of Pierre Barbizet from his early
age, Laurent Korcia studied at the Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris with Michèle
Auclair, herself pupil of Jacques Thibaud and George
Enesco. First Prize laureate from the Paris
Conservatoire, he continued his studies with Felix
Andrievsky at the Royal College of Music in London,
where he was awarded the Queen Elizabeth prize ‘for
the most outstanding contribution to the College’. At
the age of eighteen, he won the Paganini Competition
in Genoa, affording him the honour of performing on
Paganini’s Guarnerius, he also won a Grand Prix at the
Concours Jacques Thibaud, a first prize at the
International Zino Francescatti Competition and was
laureate of the Young Concert Artists Trust in London.
He gives master classes very regularly in many different
music academies with great enthusiasm. He is
considered one of the most distinctive violinists of his
generation. In 2002, he won the prestigious award
Victoire de la Musique ‘Instrumental Soloist of the
Year’ and was made ‘Chevalier des arts et lettres’. He
also received the George Enesco Prize of the SACEM
and the Grand Prix of the Académie Charles Cros.
Laurent Korcia performs regularly with leading
European orchestras with conductors such as Yuri
Ahronovitch, Philippe Bender, Semyon Bychkov, JeanClaude Casadesus, Norman del Mar, Stéphane Denève,
Charles Dutoit, Valery Gergiev, Jean-Jacques Kantorow,
Emmanuel Krivine, Louis Langrée, Kurt Masur, John
Nelson, Sakari Oramo, Marcello Panni, Michel Plasson,
Manuel Rosenthal, Yutaka Sado, Michael Schønwandt,
Tugan Sokhiev, Vladimir Spivakov, Yan-Pascal
Tortelier, Heinz Wallberg and Walter Weller… He is
one of the rare contemporary violinists to include solo
violin recitals in his concert repertoire, with
programmes ranging from Bach to contemporary
music. Collaborations include the ballet Achterland by
the choreographer Anne-Teresa de Keersmaeker, based
around the Sonatas of Eugène Ysaÿe, which travelled on

M›chel Portal
Michel Portal klasik bir klarnet sanatç›s› olarak 1959
y›l›nda Paris Konservatuar›’nda, 1963 y›l›nda Cenevre’de
ve ‹sviçre’deki Jubilee Yar›flmas›’nda ve 1965 y›l›nda
Budapeflte’de düzenlenen bir yar›flmada klarnet dal›nda
birincilik ödüllerinin sahibi oldu. 1983 y›l›nda Ulusal
Müzik Birincilik Ödülü’nü kazand›. Berrak, kusursuz ve
disiplinli yorumuyla birleflen çarp›c› ifade gücü sayesinde
özel yetenekli bir müzisyen olarak ayr›cal›kl› bir konum
edindi. Ça¤dafl müzik alan›ndaki çal›flmalar›n büyük
destekçisi olarak Kagel, Stockhausen, Berio, Boulez ve
Globokar gibi isimlerle çal›flt›. Diego Masson’un
Ensemble Musique Vivante adl› toplulu¤uyla pek çok
konsere imza att›. 2006 y›l›nda Paris Salle Olivier
Messiaen sahnesinde Fransa Ulusal Orkestras› (ve Paul
Meyer) eflli¤inde Rihm’in ‹kili Konçertosu’nun Fransa
prömiyerini gerçeklefltirdi. Wilhelm Kempf, Julius
Katchen, Maria Joao Pirès, Bruno Canino, Michel
Dalberto, Marie-Josèphe Jude, Youri Bashmet, Gérard
Caussé, Laurent Korcia, Paul Meyer ve Quartets Sine
Nomine, Ysaÿ gibi topluluklarla birlikte çal›flt›. Çok say›da
baflar›l› film müzi¤ine imza att›; “Le Retour de Martin
Guerre”, “Les Cavaliers de l’Orage” ve “Champ
d’Honneur” için yazd›¤› bestelerle üç César Ödülü’nün
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sahibi oldu. 1990 y›l›nda Lille (Fransa) ve 1992 ile 1996
y›llar›nda Budapeflte (Macaristan) Müzik Festivali’nden
davet ald›. 1995 Nisan’›nda Radio France taraf›ndan iki
konserle tan›t›ld›. Diego Masson yönetimindeki Fransa
Radyo Filarmoni Orkestras› eflli¤inde Donatoni
taraf›ndan kendisi için bestelenen bir konçertonun
prömiyerini gerçeklefltirdi. 2000 fiubat’›nda Paris’teki
Théâtre des Bouffes du Nord’dan, dört konserden oluflan
bir hafta sonu program› için “Carte Blanche” ald›. 2005
Kas›m’›nda Académie Charles Cros taraf›ndan Onur
Ödülü’ne lay›k görüldü. 2006 fiubat’›nda Victoires de la
Musique Classique taraf›ndan Strazburg’da düzenlenen
bir törenle Victoire d’Honneur Ödülü’nün sahibi oldu.
Çokyönlü bir sanatç› olan Michel Portal, ayn› zamanda
baflar›l› bir solist ve oda müzisyeni.

M›chael Wendeberg
Piyanist ve flef Michael Wendeberg, 1974 y›l›nda
Almanya’da müzisyen bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya
geldi. Befl yafl›nda bafllad›¤› piyano e¤itiminde Juergen
Uhde, Bernd Glemser ve Benedetto Lupo’nun ö¤rencisi
oldu. 1990 ve 1993 y›llar›nda Jugend Musiziert
Yar›flmas›’nda Birincilik Ödülü’ne lay›k görüldü. 2000
y›l›nda Graz’da Uluslararas› Franz Schubert Yar›flmas›’n›
ve Lizbon’da Avrupa Radyo Yar›flmas›’n› kazand›; ayn› y›l
Ensemble Intercontemporain toplulu¤una kat›larak
György Kurtàg, Pierre Boulez, Jonathan Harvey ve György
Ligeti ile birlikte pek çok konsere imza att›. Nikolaj
Znajder, Sol Gabetta ve Barbara Hendricks ile oda müzi¤i
çal›flmalar›nda bulundu. Pierre Boulez, Marek Janowski ve
Simon Rattle yönetiminde Frankfurt, Hamburg ve BadenBaden Radyo Orkestralar› ile Bamberg Senfoni ve Berlin
Senfoni Orkestralar› eflli¤inde solist olarak sahne ald›.
Ensemble Intercontemporain ile solist olarak çald› ve bu
toplulukla Jonathan Nott’un yönetiminde yorumlad›¤›
Ligeti’nin Piyano Konçertosu ile Lincoln Center
sahnesinde ilk New York konserini verdi. 2001 y›l›nda
Jonathan Nott ve Pierre Boulez ile orkestra flefli¤ine ad›m
att›; 2005 y›l›nda ise Toshiyuki Kamioka’n›n Sarrebruck’ta
gerçeklefltirdi¤i ustal›k s›n›f›na kat›ld›. 2005/2006
sezonundan bu yana çal›flt›¤› Wuppertal Operas›’nda
Mozart, Kraus, Sciarrino, Porter ve Nyman operalar›n›
yöneten Michael Wendeberg düzenli olarak Lucerne,
Salzburg ve Rheingau festivallerine kat›l›yor.

M›chel Portal
Michel Portal is a musician of many talents: as a classical
clarinettist, he was awarded first prize for clarinet at the
Paris Conservatoire in 1959, in Geneva and at the Swiss
Jubilee in 1963 and in Budapest in 1965. In 1983, he
won the National Grand Prix of Music. Michel Portal is a
highly inspired soloist and chamber music player. His
clear, flawless and strictly disciplined interpretation,
combined with his outstanding expressiveness,
undoubtedly set him apart as a musician with a very
special talent. He has a great passion for contemporary
music, which he has always ardently defended and has
worked with Kagel, Stockhausen, Berio, Boulez and
Globokar. He gave many concerts with Diego Masson’s
Ensemble Musique Vivante. In 2006, he gave the
French premiere of the Rihm double concerto with the
Orchestre National de France (and Paul Meyer), Salle
Olivier Messiaen in Paris. Michel Portal is an exceptional
chamber musician, who has always played with the best
partners: Wilhelm Kempf and Julius Katchen in the old
times, and today: Maria Joao Pirès, Bruno Canino,
Michel Dalberto, Marie-Josèphe Jude…Youri Bashmet,
Gérard Caussé, Laurent Korcia, Paul Meyer…The
Quartets Sine Nomine, Ysaÿe… Michel Portal has
composed a number of highly successful musical scores;
he has been awarded 3 ‘Césars’ for ‘Le Retour de Martin
Guerre’, ‘Les Cavaliers de l’Orage’ and ‘Champ
d’Honneur’. Michel Portal is often chosen to be the
principal guest of festivals: in 1990, Lille (France), in
1992 and 1996 Budapest (Hungary). His ‘portrait’ was
featured at Radio France in 2 concerts in April 1995: he
premiered a concerto composed for him by Donatoni,
with the Orchestre Philharmonique de Radio France
under the conducting of Diego Masson. The Théâtre des
Bouffes du Nord in Paris gave him ‘Carte blanche’ for a
week-end of 4 concerts in February 2000. Since then, he
has been re-invited each season. In November 2005 he
received the Prix in Honorem from the Académie
Charles Cros and in February 2006, he was awarded a
Victoire d’Honneur at the ceremony of the Victoires de
la Musique Classique in Strasbourg.

M›chael Wendeberg
Michael Wendeberg, pianist and conductor, was born in
1974 in Germany in a musician family. He starts the
piano at the age of 5 and studies with Juergen Uhde,
Bernd Glemser and Benedetto Lupo. In 1990 and 1993,
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he wins the First Prize in the Jugend Musiziert
Competition. In 2000, he wins the Franz Schubert
International Competition in Graz and the European
Radio Competition in Lisbon. The same year, he joins
the Ensemble Intercontemporain, where he works with
György Kurtàg, Pierre Boulez, Jonathan Harvey and
György Ligeti. He plays chamber music with Nikolaj
Znajder, Sol Gabetta and Barbara Hendricks, and as
soloist with Radio Orchestras of Frankfurt, Hamburg
and Baden-Baden, as well as Bamberg Symphonic
Orchestra, Berlin Philharmony, under Pierre Boulez,
Marek Janowski and Simon Rattle. He also performs as
soloist with Ensemble Intercontemporain, and makes
his New York debut with this ensemble under Jonathan
Nott at the Lincoln Centre with Ligeti’s piano concerto.
He also performs at the Lucerne, Salzburg, and
Rheingau festivals. In 2001, he begins to study
orchestra conducting with Jonathan Nott and Pierre
Boulez. In 2005, he joins Toshiyuki Kamioka’s
Meisterklasse in Sarrebruck. Since 2005/2006, he
works at the Wuppertal Opera, where he conducts
Mozart, Kraus, Sciarrino, Porter and Nyman operas.

ulafl›lmas›, kemanda bol kullan›lan armonik sesler ve
yumuflak kayd›rmalar (portamento), ikinci bölümde
piyanonun Orta Avrupa (Macar) çalg›s› simbalom
tarz›nda ele al›n›fl›, kemanda belki de Türk müzi¤inden
geçen çeyrek sesle melodik iflleyifl ilgi çekicidir.
Enescu bu sonat için flu program› vermifltir: “1. Bölüm:
Moderato malinconico (›l›ml› ve melankolik): Mutsuz
Romen mültecilerin da¤lardaki s›¤›naklar›nda, zulüm
gördükleri, s›k›nt› çektikleri o günlerde ba¤›r›fllar› ve
yak›nmalar› duyulur. Evlerini ve bereketli vadilerini yitiren
bu insanlar büyük elem içinde a¤›tlar söyler.
Düflmanlar›n›n eriflemeyece¤i bu sözde bar›fl içindeki
da¤ s›¤›naklar›nda ümitle ellerini açar ve uzak ufuklara
do¤ru dua ederler; sanki kendi kurtulufllar› ve huzurlar›
için bir mucize beklemektedirler. Bofl yere dua
ediyordurlar; onlar›n felaketi giderek derinleflmekte ve bir
keder cinnetine eriflmektedir.
2. Bölüm: Andante sostenuto e misterioso (fazla
h›zlanmayan, a¤›rca ve gizemli): Gizemli sesler ve garip
ba¤›r›fllar koyu ve karanl›k gecenin derinli¤inde
yank›lan›r; meflum kehanetler, oryantal tarz› uzaktan
gelen sesler karamsarl›¤›n gölgesini kefen gibi sarar.
3. Bölüm: Allegro con brio, ma non troppo mosso (nefleli
ve parlak, ama o kadar da de¤il): Mutsuz halk›n aras›nda
sarhofl olmufl biri tesellisini bir tür filozofça ve soyut bir
lakaytl›kta arar; böylece ulu bir sükûnet ve mükemmel bir
soyutlamayla çevresindeki mutsuz dünyan›n tam
ortas›nda Nirvana’ya ulafl›r.” (Süre 22’)

PROGRAM NOTLARI
George Enescu (1881-1955)
Keman ve Piyano Sonat›, La minör, Op. 25, No. 3
Moderato malinconico
Andante sostenuto e misterioso
Allegro con brio, ma non troppo mosso

Béla Bartók (1881-1945)
Keman, Klarnet ve Piyano ‹çin Kontrastlar, Sz. 111
Verbunkos: Moderato, ben ritmato
Pihenö: Lento
Sebes: Allegro vivace

Üç keman sonat› besteleyen George Enescu, 1897’deki
No.1 Re Majör (Op. 2) Sonat’› ünlü piyanist Alfred Cortot
ile 1898’de Paris’te çald›, 1899’daki Fauré benzeri t›n›s›yla
dönemsel (cyclic) yap›daki No.2 Fa minör Op. 6 Sonat’ta
kemanc› Jacques Thibaud’ya piyanoda, yine Paris’te 1900
y›l›nda efllik etti. 1902’de Louis Fournier ve Alfred
Casella’dan oluflan piyanolu üçlü ile konserler vermeye
bafllad›, 1904’te de kendi ad›n› tafl›yan yayl› çalg›lar
kuartetini oluflturdu. 1912’de Bükrefl’te ad›na düzenlenen
kompozisyon yar›flmas›n› bafllatt›, 1917’de Yafl’ta yine
kendi ismiyle bir senfoni orkestras› kurdu. Paris’te Ecole
Normale de Musique’de, Amerika ve ‹talya’daki keman
için master kurslarda Ferras, Gitlis, Grumiaux ve
Menuhin gibi ça¤›m›z›n ünlü keman solistlerini de
yetifltirdi.
Konserlerinde notaya hiç bakmadan keman ve piyano
çalabilen, Wagner’i ezbere yönetebilen Enescu –Romanya
d›fl›nda rapsodilerinden sonra en çok çal›nan yap›t› olan–
La minör 3. Keman Sonat›’n› (Op. 25) 1926’da yazd›.
“Dans le caractère populair roumain” (Romen halk
karakterinde) bafll›¤› verilen sonat, balad benzeri lirik
ezgileriyle neo-romantik bir yap›dad›r. Özellikle
“parlando rubato” (konuflur gibi rubatolu, gecikerek)
tarz›n›n melodik çizgilerde ve yap›da kullan›m›, kar›fl›k
süslemelerle egzotik bir keman ve piyano sonoritesine

Béla Bartók “Kontrastlar” adl› yap›t›n› asl›nda bir
Amerika turnesi için, ünlü caz klarnetçisi Benny
Goodman’›n (1909-1986) siparifli üzerine 1938’de yazd›;
bu konserlere Goodman ve kemanc› Joseph Szigeti ile
birlikte kat›ld›.
Goodman, yap›t›n 25 cm’lik (eski 78 turlu) pla¤›n her iki
yüzünü de dolduracak uzunlukta olmas›n› istemiflti.
Bartók daha önce bir üfleme çalg›y› oda müzi¤i
yap›tlar›nda hiç kullanmam›fl olmas›na karfl›n siparifli
kabul etti. Üfleme çalg›lar› genellikle orkestra bünyesinde
de¤erlendiren besteci, piyanoyla yaln›zca bir yayl› çalg›n›n
uyum sa¤layaca¤›n› düflünüyor ve çalg›y› bu kadroda
karfl›tl›k oluflturacak flekilde ele al›yordu. Bu nedenle
yap›ta “Kontrastlar” ad›n› verdi ve bu çalg›lar›n
karakteristik özelliklerini sergilemeyi düflündü. Piyanoyu
bu karfl›tl›k görevinde çan benzeri akorlar, kromatik
ilerleyifller, triller, glissando’larla kullanarak, di¤er iki çalg›
olan klarnet ve keman›nkilere yak›n de¤er kazand›rd›. Öte
yandan klarnet ve keman için virtüöz k›s›mlarla her türlü
teknik olana¤› sa¤lad›. Klarnete çeflitli ses bölgelerinde
–register’da– h›zl› gam ve arpejler, triller, afl›r› dinamik
kontrastlar yükledi. Keman için ise yayla ya da parmakla
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bölmesi Friss model al›n›r. Tüm Bartók finalleri gibi canl›,
hareketli olan bölümde besteci Balkanlar ve Anadolu’da
kullan›lan ritimleri ve Küçük Asya modlar›n› örnek
alm›flt›r. Burada da özellikle kemana çok ifl düfler: Keman
virtüöz kadans›yla, dramatik yo¤unluktaki ürkütücü
bölümde seçkinleflirken, finalin basit amac›
öngörülenden baflka bir anlam kazan›r. Béla Bartók’un
bestelerini düzenleyerek numaralayan Macar Szöllösy,
yap›ta Sz.111 say›s›n› vermifltir. (Süre 18’)

çal›nan do¤açlama benzeri pasajlar, de¤iflik akorlar ve
glissando’lar öngördü. Üstelik kemanc›n›n iki kemana
gereksinimi notada belirtilmiflti; çünkü normalde sol-rela-mi olan tellerin, sol diyez-re-la-Mmi bemol olarak
kullan›lmas› flart olacakt› ve o arada çalg›n›n akordunu
de¤ifltirecek zaman kalm›yordu. Bu flekilde bofl tellerle
yap›t›n tonal sistemine de bir karfl›tl›k (kontrast)
olufluyordu. Böylece keman›n flark› söyleyen t›n›s› da
kesin bir hal al›yor; piyano vurgulamalar ise ritmi
hissettirmesi yan›nda bazen dolu, bazen kuru bir ses
veriyordu. Ustaca ifllenmifl olan yap›t bunun sonucunda
bestecinin istedi¤i yerde flok edici ya da biraz
sakinlefltirici oluyor, ancak hiçbir zaman ilginçli¤ini
kaybetmiyordu.
24 Eylül 1938’de Budapeflte’de tamamlanan Kontrastlar,
klarnetçi Benny Goodman ve Macar kemanc› Josef
Szigeti ile piyanoda Bartók taraf›ndan New York’ta 9
Ocak 1939’da ilk kez çal›nacakt›. Ancak son dakikada,
ülkesindeki bir olay nedeniyle Bartók Amerika’ya
gidemedi; onun yerine piyanist Endre Petri çald›. Daha
sonra, 1940’da sanat meseni Elizabeth Sprague Coolidge
ve eski arkadafl› Szigeti’nin daveti üzerine 11 Nisan-18
May›s aras›nda piyanist olarak Goodman ve Szigeti’ye
kat›larak ilginç bir konser turnesi gerçeklefltirdi. Bartók
asl›nda Macar folklorundan kaynaklanan a¤›rca
Verbunkos ile h›zl› Sebes olarak iki bölümlü bir rapsodi
biçiminde yazmay› düflündü¤ü yap›t›n› böyle de
adland›rm›fl, ancak elindeki malzemenin daha fazlaya
yetece¤ini görünce bir orta bölümle, Pihenö ile
Kontrastlar’› geniflletmiflti. Burada temel al›nan Macar
danslar›ndan Verbunkos, askeri e¤itimden önce acemi
erlere, ünlü Husar Alaylar›’nda çak› gibi usta subaylar
taraf›ndan ö¤retilir ve köylerde bunlar› halka göstermeleri
istenir, daha sonra da h›zl› ve do¤açlama bir dans olan
Sebes ile ustalaflmalar› için flans tan›n›rd›. Kontrastlar bu
anlay›flla iki dans üzerine kurulmufl ve araya, dinlenme
anlam›na gelen Pihenö bölümü yerlefltirilmifltir. 1. Bölüm
Verbunkos (Acemi Erlerin Dans›) orta, belirgin ritimli
(moderato, ben ritmato) tempoda, konuflur gibi
(parlando) karakterdedir. Çardafl formunun a¤›r bölmesi
lassu’yu an›msat›r, ancak fantezili süslemelerle geliflir.
Klarnet di¤er çalg›lara karfl› kurnazca bir üstünlük
içindedir; özellikle görkemli kadans›yla seçkinleflir.
Bölümdeki marfl temas› ise bir y›l sonraki 6. Kuartet’te de
yer alacak, ancak kontrpuan yönünden belirgin olacakt›r.
2. Bölüm, a¤›r ve genifl (lento) tempodad›r; dinlenme
anlam›na gelen Pihenö kelimesiyle tan›mlanm›flt›r.
Yap›t›n bu en k›sa bölümü, acemi erlerin k›sa dinlenifli
klarnet ve keman›n gevflek, bayg›n, daha duygusal
cümleleriyle, sanki bir aynadan yans›yormufl gibi
duyurulurken, piyano ufak dalgalara benzeyen
vurgulamalarla bunu destekler. Önce yo¤unlafl›p
ard›ndan azalan dalgalanmay› piyano Endonezya Bali
Adas› vurma çalg› orkestras› gamelan’› an›msatan
pasajlarla izler, sonda ise ayna yans›mas›n›n cümlelerini
belirtir. 3. Bölüm h›zl› ve canl› (allegro vivace) tempoda
Sebes Dans›’d›r. Bu bölümde çardafl formunun h›zl›

Francis Poulenc (1899-1963)
Klarnet ve Piyano Sonat›
Allegro tristemente
Romanza
Allegro con fuoco
Piyanodan baflka, özellikle her çalg› için sonatlar, trio
sonatlar, süitler, solo parçalar da besteleyen Poulenc’in
son üç sonat› da üfleme çalg›lar içindi: Daha önce
1924’te klarnet ve fagot ve 1921’de iki klarnet için yazd›¤›
sonat›n ard›ndan, ölmeden bir y›l önce, 1962’de KlarnetPiyano Sonat› ile Obua-Piyano Sonat›’n› yazd›.
Sonatlar›nda çabuk-a¤›r-çabuk flemas›n› de¤erlendiren
bestecinin Klarnet Sonat› da ayn› flekildedir. Ancak 1.
Bölüm çabuk (allegro) bafll›¤› yan›nda hüzünlü
(tristemente) anlat›m›n› da içerir. 2. Bölüm a¤›rca
tempoda bir romanst›r (Romanza). 3. Bölüm ise ateflli ve
çabuk (allegro con fuoco) tempoda bir finaldir.
Béla Bartók (1881-1945)
Roman Halk Danslar›, Sz. 68
Zoltan Kodaly ile Macar, Adnan Saygun ile Türk halk
müzikleri üzerine çal›flmalar yapan Béla Bartók, 1915
y›l›nda piyano için yazd›¤› ve be¤eniyle karfl›lanan Romen
Halk Danslar›’n› (Sz.56) 1917’de orkestra için düzenledi.
Yap›t bu flekliyle ilk kez 11 fiubat 1918’de E. Lichtenberg
yönetiminde Budapeflte’de seslendirildi. Bu danslar›n
keman-piyano düzenlemesi ise ünlü Macar kemanc›
Zoltan Szekely taraf›ndan yap›ld›. Birbirine ba¤l› olarak
çal›nan alt› Romen halk dans›ndan oluflan yap›t›n 1.
Dans’›, 2/4’lük ölçüde, elde tahta sopalarla, a¤›r tempoda
dans edilen ve Mezöszabad’tan kaynaklanan Sopa
Dans›’d›r. 2. Dans (Braul), Romenlerin atalar› say›lan,
çobanl›kla geçinen ve Karpatlar’da yaflayan Valaklar›n
(Eflak) kuflaklarla yapt›klar› ince figürlü, h›zl› tempolu ve
Egres’ten kaynaklanan 2/4’lük ölçüdeki Kemer Dans›’d›r.
“Pe Loc” adl› 3. Dans yine 2/4’lük ölçüde, yerinden
k›m›ldamadan, ayaklarla yere vurarak yap›lan oldukça güç
bir Egres Dans›’d›r; ezgi monoton efllikte armonik seslerle
sunulur. “Buciumeana” bafll›kl› ve 3/4’lük ölçüdeki Bucak
(Bisztra) bölgesinden olan 4. Dans, a¤›r tempoda ve
duygulu bir tulum (gayda) havas›n› yans›t›r. 5. Dans,
Belenyes’ten kaynaklanan ünlü bir Romen Polkas›’d›r
(Poarga Romaneasca). Yine h›zl› tempoda, 2/4’lük
ölçüdeki son dans, Nyagra bölgesinden bir Maruntel’dir
ve coflkulu bir finalle yap›t› sona erdirir. (Süre 6’)
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Johannes Brahms (1883-1897)
Macar Danslar›, No. 2, No. 5

vard›. Ancak Brahms y›llar sonra baz› danslar›n kendi
bestesi oldu¤unu, baz› ezgileri de romantik bir bak›fl
aç›s›yla ele ald›¤›n› söyleyecekti.
Hayran› oldu¤u bestecinin ilk biyografisini de yazan Max
Kalbeck’in (1850-1921) “E¤er Brahms onlar›
cilalamasayd›, bu Macar ametist ve topazlar› renkli çak›l
tafllar› olarak kal›rd›” sözleriyle tan›mlad›¤› bu danslar,
çabuk ve a¤›r bölmeleriyle zarif ve parlak yap›daki belli
çardafllar›n iki piyano için uygulanm›fl halidir.

Hamburg’daki gençli¤i fakirlik içinde geçen Johannes
Brahms, para kazanabilmek için daha 14 yafl›nda
meyhanelerde, e¤lence yerlerinde piyano çalmaya
bafllam›fl, ertesi y›l ilk resitali ilgi görmeyince bu ifline
devam etmifl, düflük ücretlerle ders vermifl, ayr›ca ufak
lied’ler, koro parçalar› da yazmaya bafllam›flt›. 1850’de, 17
yafl›ndayken Macar kemanc› Eduard Reményi (18301898) ile karfl›laflt› ve turnelerinde ona efllik etmeyi kabul
etti. Op. 1, 2 ve 4 Piyano Sonatlar›’n› besteledi¤i y›llarda
bu turneleri sürdürüyordu.
Brahms o ça¤larda Habsburg hanedan›n›n
egemenli¤inde olan Macaristan’›n müzi¤ini, daha
do¤rusu çigan ezgilerini Reményi’den çok kez dinledi.
Macar as›ll› bir di¤er kemanc› Joseph Joachim (18311907) Hannover Saray›’nda bir konser ayarlam›fl, hatta
bu ikiliyi Weimar’da oturan Liszt’e göndermiflti. Bu arada
kendi kariyerini daha çok düflünen Brahms’›n, kendini
ikinci bir Paganini olarak tan›tan kemanc› Reményi ile
–Liszt’i fazla övmesi nedeniyle– aralar›n›n aç›lmas›,
Schumann ailesi ve Joseph Joachim ile dostlu¤unun
pekiflmesi de ayn› tarihe, 1853 y›l›na rastl›yordu.
Ancak bestecinin Macar çingene müzi¤ine ilgisi sürdü: O
y›l yazd›¤› san›lan Bir Macar Temas› Üzerine Varyasyonlar
(Op. 21 No.2), 1861’deki Sol minör Piyanolu Dörtlü’nün
ve 1887’deki Keman Konçertosu’nun finalleriyle 1891’deki
Op. 115 Klarnetli Beflli’nin a¤›r bölümü bu etkiyi gösterir.
Bu etkiyi en belirgin biçimde sergileyen yap›t ise, ilk iki
bölümü 1869’da yay›nlanan dört el piyano için Macar
Danslar›’d›r. O y›l birinci ve ikinci bölümlerde befler dans
olarak haz›rlanan yap›t, 1880’de üçüncü bölümde alt›,
dördüncü bölümde befl dans olarak tamamland›. Çok
be¤enilen, 1880’de adeta a¤›rl›¤›nca alt›nla telif hakk›
verilen bu 21 Macar Dans›’n›n yaln›zca üçünün (No.1, 3
ve 10) orkestra düzenlemesini yapan besteci, ilk iki
bölümü solo piyanoya da uyarlad›. Daha sonra 4.
Bölüm’ü Dvorak, geri kalanlar› Rus as›ll› Alman besteci
Paul Juon, ‹sveçli flef Andreas Hallén ve bando flefi Albert
Parlow orkestraya uygulad›. Keman ve piyano
düzenlemelerini de Joseph Joachim ve Fritz Kreisler
gerçeklefltirdi.
Bu danslarda genellikle Brahms’›n gençlik y›llar›nda
Reményi ile verdi¤i konserlerden akl›nda kalan ezgiler
kullan›lmakla beraber, No.11, 14 ve 16 Macar Danslar›
sanatç›n›n kendi besteleriydi; ancak bu yap›t› yay›nlayan
Simrock’a yazd›¤› mektupta “‹nsan›n bu kadar uzun süre
ve yaln›zca ç›lg›nlar gibi çald›¤› fleyleri notaya geçirmesi
rahats›zl›k verici...” diyerek, söz konusu danslara kendi
bestesi olmad›klar› için opus numaras› vermedi¤ini ve
bafll›kta kendi isminin besteci olarak de¤il de düzenleyici
olarak yer alaca¤›n› belirten Brahms, gerçek Puflta
(Macar Ovas›) ve Çingene çocuklar› olarak nitelendirdi¤i
bu danslar› süt ve ekmekle besleyerek büyüttü¤ünü de
ekliyordu. Bu aç›klamada belki de, aras›n›n bozuk oldu¤u
Reményi’nin yap›tlar›n› çald›¤› suçlamas›n›n da pay›

Maurice Ravel (1875-1937)
Piyano-Keman Sonat›, Sol Majör
Blues
Ravel’in bestelerinde büyüleyici bir zariflik, duygulu bir
davran›fl ve ayd›n bir anlay›fl hemen fark edilir. Besteci bu
özelliklerini yans›tan Piyano-Keman Sonat›’n› 1923’te
yazmaya bafllad› ve 1927 ilkbahar›nda Montfor
l’Amaury’de tamamlad›. Yap›t›n› ithaf etti¤i ünlü Frans›z
kad›n kemanc›, Georges Enescu ve Jacques Thibaud’nun
ö¤rencisi, sonradan kendisi hakk›nda 1945 ve 1955’te
kitap yazan Hélène Jourdan-Morhange (1888-1961) ile
beraber parmak (doigté) ve yay iflaretlerini gözden
geçirdi. Ancak sonat, 30 May›s 1927’de Paris’te Georges
Enescu ve Ravel taraf›ndan gerçeklefltirilen ilk yorumdan
sonra çeflitli elefltirilere neden oldu: Ravel’in s›rf zorluk
olsun diye teknik güçlükleri ön plana alarak yorumcuyu
y›ld›rmay› amaçlad›¤› öne sürülüyordu. Stravinsky,
otomatlara ve mekanik ayg›tlara olan büyük merak›n›
müzi¤e uygulad›¤› sav›n› da destekledi¤i besteciyi
“‹sviçre Saatçisi” diye adland›rd›. Arkadafllar› bile yap›t›
bofl bir entelektüel oyun ve insanc›l olmayan fiziksel bir
deneme olarak tan›mlad›. Bu arada Debussy’nin de
arkadafl› olan koro yöneticisi Emile Vuillermoz ise, onun
kendini göstermek için çok cesur bir anlat›m› göze
ald›¤›n›, rahats›z edici uyumsuzluklar› (disonans) kal›n
çizgilerle ve kolayl›kla iflleyerek genç, öncü bir besteciden
çok daha iyi de¤erlendirdi¤ini belirtiyordu.
Bu kadar elefltiriye u¤rayan, 1920 tarihli KemanViyolonsel Sonat›’n›n yo¤un çokseslili¤i ve ola¤and›fl›
güçlü etkisine karfl›n bu Piyano-Keman Sonat› çok sade
bir biçimdedir. Ravel’in sevgili çalg›s› piyano, çok hafif ve
cam gibi ince, çok yerde iki-üç sesli kullan›lm›flt›r.
“Blues” bafll›kl› 2. Bölüm’ün bafl›nda piyano ve keman,
ritmi beraberce belirler. Bölümün belirli bir tonalitesi
yoktur; bitonal’dir. Nostaljik (nostalgico) anlat›mda, ayn›
anda duyurulan la bemol majör ve sol majör t›n›larda,
piyanonun devam eden eflli¤inde keman blues’un
hüzünlü ezgisini orta h›zdaki (moderato) tempoda sunar
ve ifller. Orta bölmede, Ravel’in dört y›l sonra
besteleyece¤i Sol Majör Piyano Konçertosu’na benzer
anlar yaflan›r. Gershwin’in 1925’te ilk kez yorumlanan
piyano konçertosunu an›msatan caz perspektifi müzikal
fikri oluflturur ve bölümü etkiler. Bölüm, blues motifinin
pianissimo duyulmas›yla sakince sona erer. Ravel
1928’deki Amerika ziyaretinde bu konuda flunlar›
söylemifltir: “Müzi¤inizin bu popüler formunu al›p
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birkaç dakika sonra ikinci perdede Rulet Oyunu
sahnesinde kontrapuantal bir yap›da bir kez daha Clara
taraf›ndan duyurulur. Summertime, opera da son olarak
üçüncü perdede Bess taraf›ndan Clara’n›n bebe¤i için
söylenen bir flark› olarak ç›kar karfl›m›za. fiark› sadece
operada tekrarlanmas›yla ün yapmaz, k›sa zamanda caz
standartlar› aras›na girerek ve yaklafl›k 2600 farkl›
versiyon ve dilde kay›t edilerek çok önemli bir baflar›ya
imza atar.

kulland›m. Ancak buna karfl›n yazd›¤›m müzik Frans›z
karakterindedir; Ravel müzi¤idir. Bu halk formlar›
asl›nda yaln›zca inflaat malzemesidir ve bir sanat yap›t›
olgunlafl›rken hiçbir ayr›nt› tesadüfe b›rak›lmaz. Ayr›ca bu
malzemenin iflleniflinde kesin ve zahmetli bir stilize edifl
çok önemlidir.”
George Gershwin
It ain’t necessarily so*
Summertime*

* Program notlar›: Süha Çelikk›ran

Ira Gershwin’in sözleri üzerine yaz›lan “It Ain’t
Necessarily So”, DuBose Heyward’›n librettosu üstüne
George Gershwin’in 1935 y›l›nda besteledi¤i Porgy ve
Bess operas›n›n ikinci perdesinin ikinci sahnesinde yer
alan bir flark›d›r. 1930’larda Charleston’da hayali Catfish
Row’daki Afro-Amerikan yaflam tarz›n›n anlat›ld›¤›
operan›n ikinci sahnesi Kittiwah Adas›’nda ayn› gece
geçmektedir. Bu sahnede yer alan It Ain’t Necessarily So,
bir uyuflturucu sat›c›s› olan bahisçi karakterin ‹ncil’de yer
alan baz› ifadeler hakk›ndaki flüphelerini dile getirir. ‹lk
temsilinde ünlü vodvil oyuncusu ve flark›c› John W.
Bubbles taraf›ndan canland›r›lan bu rol, operan›n 1959
y›l›nda filme aktar›l›fl›nda Sammy Davis, Jr. Taraf›ndan
oynand›. fiark› o denli popüler oldu ki, rock müzisyenleri
taraf›ndan say›s›z cover’› yap›ld›: 1965 y›l›nda Avustralyal›
flark›c› Normie Rowe baflta olmak üzere, Sarah Vaughan,
1966’da Moody Blues, The Magnificent Moodies, The
Honeycombs ve 1984’te Bronski Beat, John Coltrane,
1994’te Cher ve son olarak 2002’de Jamie Cullum bu
flark›y› albümlerinde kullanan müzisyenlerdi. Müzikallere
ve vokale yönelik yap›tlar›n›n büyük k›sm›n› kardefli söz
yazar› Ira Gershwin ile beraber yazan George
Gershwin’in bestelerinden birço¤u televizyonda ve çeflitli
filmlerde kullan›ld›; hatta bunlardan baz›lar› en bilinen
caz standarlar› haline geldi. 1937’de Broadway’de elde
ettikleri say›s›z baflar›n›n ard›ndan Gershwin kardefller
Hollywood’a gitme karar› ald›lar. Bir film projesinde
çal›fl›rken hastalanan George, New York’a yerleflmeyi ve
tekrardan ciddi müzikler yazmay› düflündü. Bir yayl›
çalg›lar dörtlüsü, bir bale ve birbaflka opera yazmay›
planlayan besteci, ayn› y›l›n 11 Temmuz tarihinde 38
yafl›nda beynindeki bir tümör yüzünden vefat edince bu
planlar›n› gerçeklefltiremeden b›rakt›. Bugün en önemli
müzikal flark›lar› aras›nda gösterilen “It Ain’t Necessarily
So”, “Loves You, Porgy” ve “Summertime” Porgy ve
Bess’in y›llar sonra bile ne denli önemli bir yap›t
oldu¤unu aç›klar niteliktedir.
George Gershwin’in 1935 y›l›nda besteledi¤i ünlü operas›
Porgy and Bess’in en önemli ve tan›nm›fl aryalar›ndan
biri olan Summertime, bestecinin kardefli Ira Gershwin
ve DuBose Heyward’›n sözleri üzerine yaz›lm›flt›r. 1933
y›l›n›n Aral›k ay›nda yazmaya bafllad›¤› flark›y› Gershwin,
dönemin Afro-Amerikan folk müzi¤i stilinde
tasarlam›flt›r. fiark›n›n en ilginç yan› opera boyunca çeflitli
kereler seslendiriliyor olmas›d›r. ‹lk önce birinci perdede
Clara taraf›ndan bir Lullaby olarak seslendirilen flark›
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Troldhaugen Concert Hall’da çald›; 2007 Mart’›nda da
Weill Hall, Carnegie Hall, Hans Christian Andersen 2005
Festivali, dünya çap›nda kutlanan, New York’ta Kraliyet
Danimarka Konsoloslu¤u ve Hans Christian Andersen
Vakf›’n›n sponsorlu¤unu üstlendi¤i Hans Christian
Andersen’in 200. Do¤um Y›l› etkinlikleri kapsam›nda
konserler verdi. Toplulu¤un oldukça genifl bir co¤rafyaya
yay›lan turne program›nda Janacek, Hukvaldy Festivali,
Güney Bohemia Festivali, Concentus Moraviae Festivali,
Cesky Krumlov Oda Müzi¤i Festivali ve Martinu Festivali
yer al›yor. Çek Cumhuriyeti’nde Martinu Vakf›, Janacek
Vakf› ve Cesky Krumlov fiatosu Barok Tiyatro Vakf› ise yer
ald›klar› festivalleri destekleyen kurumlar aras›nda.
Topluluk 2006-2007 sezonunda ilk defa gidece¤i
Hindistan’da sahne ald›ktan sonra Türkiye, Arnavutluk ve
Çek Cumhuriyeti’nde de konserler verecek.

‹K‹ AMER‹KA’NIN R‹TM‹
RHYTHMS OF THE TWO AMERICAS
Poet›ca Mus›ca
Eleanor Valkenburg soprano
Barry Crawford flüt flute
Oren Fader gitar guitar
Aaron Copland
Long Ago
Little Horses
I Bought Me A Cat
Simple Gifts
Katherine Hoover
Kokopelli
George Gershwin
fiark›lardan Seçmeler Selected Songs
Robert Beaser
Barbara Allen
The House Carpenter
He’s Gone Away
Hush You Bye
Cindy

Poet›ca Mus›ca
Avrupa’y› ve Ortado¤u’yu kapsayan turneleriyle tan›nan
Poetica Musica, Victoria and Albert Museum, St-Martinin-the-Fields ve ‹ngiltere Oxford Üniversitesi Holywell
Music Room gibi seçkin mekânlarda konserler verdi.
2001 y›l›nda Poetica Musica Suriye’de bulunan
Damascus, Homs ve Lattakia’y› içeren bir tur
düzenleyerek, Damascus Yüksek Müzik Enstitüsü’nde
ustal›k s›n›flar› verdi. 2002 y›l›n›n ekim ay› boyunca
toplulu¤un üyeleri Fulbright-Hays E¤itim ve Kültürel
De¤iflim program›na kat›larak Tunus’ta gerçeklefltirilen
L’Octobre du Carthage ve L’October Festival de Sousse
festivallerinde performanslar›n› sergilediler. Polonya
Bialystok’ta Amerikan Günleri Festivali ve Varflova’da
bulunan Chopin Akademisi’nde ünlü Dziekanka Oda
Müzi¤i Serisi kapsam›nda konserler veren Poetica
Musica, 2004 sezonu boyunca Romanya, Bulgaristan,
Bosna, Slovakya, S›rbistan, H›rvatistan gibi Balkan
ülkelerinde performanslar gerçeklefltirerek, Bosna’da
Sarayevo Festivali’ne kat›ld› ve Zagrep’teki Lisisnski’de
sahne ald›; 2005 sezonu boyunca ise Slovakya,
Bulgaristan ve Türkiye’de konserler gerçeklefltirdi; Ankara
Festivali’ne ve Bulgaristan’›n yedi flehrinde verdi¤i
konserlerle Avrupa Festivali’ne kat›ld›. Norveç’te
düzenlenen Bergen Festivali’nde ve Danimarka’da

Antonio Lauro
Venezüella Valsleri Venezuelan Waltz
Heitor Villa-Lobos
Bachianas Brasileiras, No. 5
Astor Piazzolla
Histoire del Tango
Bordel 1900
Café 1930
Nightclub 1960
Concert d’aujourd’hui

Sponsor

De¤erli iflbirli¤iyle With the kind collaboration of
12.06.2008, 18.30
Bulgar Kilisesi
Sveti Stefan Church
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Eleanor Valkenburg
Eleanor Valkenvurg, müzik e¤itimine SUNY Stony
Brook’ta bafllad›. Ann Arbor’daki Michigan
Üniversitesi’nden flan dal›nda yüksek lisans diplomas›
ald›ktan sonra, Salzburg’daki Mozarteum’a devam etti ve
New York City Opera’da staj e¤itim program›na kat›ld›.
‹lk sahne performans›n› Washington DC’de Kongre
Kütüphanesi’ndeki “All Bartok” konserinde gerçeklefltirdi.
ABD D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n deste¤iyle Çek Cumhuriyeti
ve Slovenya turnelerini gerçeklefltirdi. Janacek Vakf›
deste¤i ile Janacek in Hukvaldy Festivali’ne, Güney
Bohemia Festivali’ne, Brno’da Concentus Moraviae
Festivali’ne, Cesky Krumlov’da Five Petals Festivali ve
Martinu Vakf› deste¤i ile Policka’da Martinu Festivali’ne
kat›ld›. Poetica Musica ile birlikte ‹ngiltere ve Hollanda
turnelerine ç›kt›. St-Martin-in-the-Fields, Victoria & Albert
Müzesi ve Oxford’da Holywell Music Room’da verdi¤i
konserlerin yan› s›ra Berlin, Paris ve Amsterdam’da da
sahne ald›. K›sa bir süre önce Norveç’te Bergen Festivali,
Bosna’da Saraybosna Festivali, Tunus’ta L’Octobre
Festival of Carthage, Sofya’da Avrupa Festivali’ne kat›lan
Valkenburg, bestecinin 100. ölüm y›ldönümü an›s›na
düzenlenen Grieg Festivali kapsam›nda New York’ta
Carnegie Hall’un Weill Hall sahnesinde konser verecek.
Poetica Musica’n›n sanat yönetmeni olan Eleanor
Valkenburg ayn› zamanda baflar›l› bir soprano.

Poet›ca Mus›ca
Poetica Musica has toured Europe and the Middle East
performing at such festivals as the Janacek in Hukvaldy
Festival, the South Bohemia Festival, the Concentus
Moraviae Festival, the Cesky Krumlov Chamber Music
Festival and the Martinu Festival in the Czech Republic
sponsored by the Martinu Foundation, the Janacek
Foundation and the Baroque Theater Foundation of the
Cesky Krumlov Chateau. They have also performed at
the Victoria and Albert Museum, the St-Martin-in-theFields and the Holywell Music Room of Oxford
University in Great Britain. In 2001, Poetica Musica
toured Syria performing in Damascus, Homs and
Lattakia and presented master classes at the Higher
Institute of Music in Damascus. During October of
2002, members of Poetica Musica received a FulbrightHays Grant for Educational and Cultural Exchange in
order to perform in Tunisia at the L’Octobre du
Carthage Festival and L’October Festival de Sousse.
They have also presented concerts at the American Days
Festival in Bialystok, Poland and at the famous
Dziekanka Chamber Music Series presented by the
Chopin Academy in Warsaw. During the 2004 season,
Poetica Musica traveled to the Balkans performing in
six countries: Rumania, Bulgaria, Bosnia, Slovakia,
Croatia and Serbia participating in the Sarajevo Festival
in Bosnia, and performing the Lisinski Hall in Zagreb.
During the 2005 season, Poetica Musica toured
Slovakia, Bulgaria and Turkey performing at the Ankara
Festival and at the European Festival where they
appeared in seven cities across Bulgaria. They also
made their debut at the Bergen Festival in Norway
performing at the beautiful Troldhaugen Concert Hall
as well as touring Denmark. In 2007 March, Poetica
Musica made its debut at Weill Hall at Carnegie Hall
participating in the Hans Christian Andersen 2005
Festival, a worldwide celebration for the Bicentennial of
Hans Christian Andersen sponsored by the Hans
Christian Andersen Foundation in Denmark and the
Royal Danish Consulate in New York.

Eleanor Valkenburg
Eleanor Valkenburg Artistic Director of Poetica Musica
received her training at the Suny at Stony Brook and the
University of Michigan, Ann Arbor, where she received a
Master’s Degree in voice. She completed her formal
training at the Mozarteum in Salzburg, Austria, and
participated in the apprentice-training programme at the
New York City Opera. She made her concert debut at the
Library of Congress in Washington DC, in an All Bartok
concert. She has toured the Czech Republic and Slovenia
under the auspices of the United States State
Department appearing at the Czech Embassy in Prague
and the Ambassador’s Residence in Slovenia. She also
participated in the Janacek in Hukvaldy Festival under
the auspices of the Janacek Foundation, at the South
Bohemia Festival, at the Concentus Moraviae Festival in
Brno, the Festival of the Five Petals in Cesky Krumlov,
the Martinu Festival in Policka under the auspices of the
Martinu Foundation. She has toured England and
Holland with Poetica Musica, performing at the St.Martin-in-the-Fields, the Victoria and Albert Museum,
and the Holywell Music Room in Oxford as well as
concerts in Berlin, Paris and Amsterdam. Most recently,
she has appeared at the Bergen Festival in Norway, the
Sarajevo Festival in Bosnia, the L’Octobre Festival of
Carthage in Tunisia, and the European Festival in Sofia,
Bulgaria and will appear at Weill Hall in Carnegie Hall in
New York as part of the Grieg Festival commemorating
the 100th year anniversary of the composer’s death.
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Devlet Üniversitesi’nden ald›. Londra, Tokyo, Münih,
Amsterdam, Montreal, Rusya, Meksika ve ABD’de solist
ve oda müzisyeni olarak pek çok konsere imza att›.
Orpehus Oda Orkestras› eflli¤inde Villa-Lobos’un Gitar
Konçertosu’nu seslendirdi. North Chamber Players,
Manchester Music Festival Chamber Symphony ve
Riverside Symphony eflli¤inde solo performanslar
sergiledi. Music from Japan, Da Camera Houston,
Sequitar, American Composers’ Orchestra, Absolute
Ensemble, New World Symphony, New Amsterdam
Singers, Glimmerglass Operas›, Brooklyn Filarmoni,
New York fiehir Balesi ve New York Festival of Song gibi
topluluklarla oda müzi¤i konserlerine kat›ld› ve orkestra
eflli¤inde solo performanslar sergiledi. Tanglewood ve
Morelia (Meksika) festivallerinde konuk sanatç› olarak
yer ald›. 1994 y›l›ndan bu yana Manhattan Müzik
Okulu’nun gitar bölümünde ö¤retim görevlisi olarak ders
veren Oren Fader, ayn› zamanda Gitar Oda Müzi¤i
program›n› yönetiyor.

Barry J. Crawford
Mannes Müzik Okulu’ndan müzik yüksek lisans derecesi
alarak mezun olan Crawford, 2000 y›l›nda düzenlenen
Konçerto Yar›flmas›’nda birincilik ödülünün sahibi oldu.
WQXR radyo kanal›nda McGraw-Hill Genç Sanatç›lar
Seçkisi program›na kat›ld›; WNYC radyo kanal›n›n yan›
s›ra çeflitli televizyon reklamlar›nda, pop müzik
kay›tlar›nda ve Off-Broadway yap›mlar›nda yer ald›.
Amerikan Bale Tiyatrosu, Brandenburg Ensemble,
Northeastern Pennsylvania Philharmonic ve Quintet of
the Americas gibi New York’un önde gelen topluluklar›yla
s›k s›k konuk sanatç› olarak sahneye ç›kt›. Bu y›l solist
Peter Serkin ve Tara Helen O’Connor ile Jaime Laredo
yönetimindeki Brandenburg Ensemble eflli¤inde ABD’nin
dört bir yan›ndaki sayg›n konser salonlar›nda sahne ald›.
Mostly Mozart, Lincoln Center Festivali, ‹talya’da Spoleto
Festivali, Tunus’ta L’Octobre Festival du Carthage,
Vermont Mozart Festivali ve dünyaca ünlü besteci/flef
Lukas Ford yönetiminde sahne ald›¤› Rushmore Festivali
gibi müzik festivallerine kat›ld›. Flüt sanatç›s› Barry
Crawford, Jupiter Symphony Chamber Players, Poetica
Musica, Sedna Winds, Ensemble Pi ve New Jersey
Filarmoni Orkestras› üyesi.

Oren Fader
Oren Fader has performed as a soloist and chamber
musician in concerts in London, Tokyo, Munich,
Amsterdam, Montreal, Russia and Mexico and
throughout the United States. He has been a soloist
with the Orpheus Chamber Orchestra, performing the
Villa-Lobos guitar concerto. Other soloist appearances
include the North Chamber Players, Manchester Music
Festival Chamber Symphony, and the Riverside
Symphony. Recent chamber and orchestral
performances include, Music from Japan, Da Camera
Houston, Sequitar, American Composers’ Orchestra,
Absolute Ensemble, New World Symphony, New
Amsterdam Singers, Glimmerglass opera, Brooklyn
Philharmonic, New York City Ballet, and the New York
Festival of Song. Festival performances include Aspen,
Tanglewood, and Morelia (Mexico). Fader received his
undergraduate degree from Suny Purchase and his
Master of Music degree from Florida State University.
He has studied with David Starobin and Bruce
Holzman. Since 1994, Fader has been on the guitar
faculty and the directed Guitar Chamber Music
programme at the Manhattan School of Music.

Barry J. Crawford
Barry J. Crawford is a member of the Jupiter Symphony
Chamber Players, Poetica Musica, the Sedna Winds,
Ensemble Pi, and the New Jersey Philharmonic
Orchestra. He regularly performs as a guest artist with
some of New York’s leading ensembles, including the
American Ballet Theater, Brandenburg Ensemble,
Northeastern Pennsylvania Philharmonic, and the
Quintet of the Americas. This year, Crawford performed
in major concert halls around the US with the
Brandenburg Ensemble, with soloists Peter Serkin and
Tara Helen O’Connor and conducted by Jaime Laredo.
He has participated in numerous internationally
recognized music festivals, such as Mostly Mozart, the
Lincoln Centre Festival, the Spoleto Festival in Spoleto,
Italy, the L’Octobre Festival du Carthage in Tunisia, the
Vermont Mozart Festival, and, the Rushmore Festival
under the baton of world renowned
conductor/composer, Lukas Foss. He has been a
featured on the McGraw-Hill Young Artist’s Showcase
on WQXR and has also been heard on WNYC as well as
several television commercials, pop music recordings
and Off-Broadway productions. Crawford attended the
Mannes College of Music where he received an M.M.
and a Professional Studies Diploma and was a winner
of the 2000 Concerto Competition.

Mirror adl› yap›t› üzerine Ortaça¤ Süiti ve K›z›lderili
mitleri üzerine Kokopeli ve Stitch-te Naku adl› yap›tlar›
bu türdeki önemli yap›tlar›ndand›r. Müzikal retori¤i
oldukça aç›k ve etkilidir; flafl›rt›c› güzellikteki müzik dili
bazen keskin ve sert armonilerinden kaynaklan›r. 1996
y›l›nda yazd›¤› Danslar ve Çeflitlemeler’i önemli
yap›tlar›ndan biri haline gelen Katherine Hoover’in, flüt
yap›tlar›n›n en tan›nm›fllar›ndan olan Kokopeli’si de
günümüzde en fazla çal›nan ve kaydedilen yap›tlar›ndan
biridir.

PROGRAM NOTLARI
Aaron Copland (1900-1990)
Long Ago
Little Horses
I Bought Me A Cat
Simple Gifts
19. yüzy›l›n geleneksel müzi¤ini temel alan befl flark›dan
oluflan ilk diziyi Copland, yarat›c›l›¤›n›n doru¤undayken
besteledi. Her ne kadar bu dönemde Emily Dickinson’›n
Oniki fiiir’inden oluflan bir seri üzerinde çal›fl›yor olsa da,
1950 y›l›nda bir süre bu çal›flmalar›na ara vererek
“ilham›m› yeniden harekete geçiren umut” olarak
nitelendirdi¤i Eski Amerikan fiark›lar› Projesi’ne
yo¤unlaflt›. Ancak ne ilginçtir ki Eski Amerikan
fiark›lar›’n›n prömiyeri Birleflik Devletler’de yap›lmad›, ne
de Amerikal› müzisyenler taraf›ndan seslendirildi; bunun
yerine 17 Ekim 1950 tarihinde ‹ngiltere’de Aldeburg
Festivali’nde Benjamin Britten’›n eflli¤iyle tenor Peter
Pears taraf›ndan yorumland›. Yap›t›n Amerika’da yap›lan
ilk temsili 28 Ocak 1951 tarihinde New York, Town Hall’da
yap›ld›. Bu defa besteci yönetimindeki orkestra eflli¤inde
Afro-Amerikan bariton William Warfield solist olarak
sahne ald›. Dizinin baflar›s› üzerine Copland 1952 y›l›nda
bir befl flark›l›k ikinci bir dizi besteledi. Bu yap›tlar mezzosoprano ya da bariton ses için tasarlanm›fl olsa da, o
derece popüler oldular ki vokal topluluklar için çeflitli
koral düzenlemeleri yap›ld›. 1954- 1957 y›llar› aras›nda
Copland, Eski Amerikan fiark›lar›’n› solo insan sesi ve
orkestra için düzenledi. Bu flark›lar›n baz›lar› koro ve
konser orkestralar› için bas›lmam›fl elyazmalar› olarak
düzenlenmiflti; fakat ne yaz›k ki bütün flark›lar›n
uyarlanm›fl hali mevcut de¤ildir.
1950 y›l›nda bas›lan Birinci fiark› Dizisi; The Boatmen’s
Dance, Dodger, Long Time Ago, Simple Gifts ve I bought
Me a Cat bafll›kl› befl flark›dan oluflur. Bu dizide yer alan
Stephen Foster stilindeki duygusal balad, Long Time
Ago, Haris Koleksiyonu’ndan uyarlanm›flt›; asl›nda
anonim bir siyahi melodi oldu¤u düflünülen ve 1837
y›l›nda George Pope’un sözleri üzerine Charles Edward
Horn bestesiyle uyarlanan flark›, Copland’›n son derece
özenli ve üst düzey kontrapuan tekni¤i sayesinde oldukça
nostaljik bir flark›ya dönüfltü.

George Gershwin (1898-1937)
fiark›lardan Seçmeler*
Müzikallere ve vokale yönelik yap›tlar›n›n büyük k›sm›n›
kardefli söz yazar› Ira Gershwin ile beraber yazan George
Gershwin’in bestelerinden birço¤u televizyonda ve çeflitli
filmlerde kullan›ld›; hatta baz›lar› en bilinen caz
standarlar› haline geldi. 1937’de Broadway’de elde
ettikleri say›s›z baflar›n›n ard›ndan Gershwin kardefller
Hollywood’a gitme karar› ald›lar. Bir film projesinde
çal›fl›rken hastalanan George, New York’a yerleflmeyi ve
tekrardan ciddi müzikler yazmay› düflündü. Bir yayl›
çalg›lar dörtlüsü, bir bale ve birbaflka opera yazmay›
planlayan besteci, ayn› y›l›n 11 Temmuz günü 38 yafl›nda
beynindeki bir tumor nedeniyle vefat edince bu planlar›n›
gerçeklefltiremedi. Bugün en önemli müzikal flark›lar›
aras›nda gösterilen “It Ain’t Necessarily So”, “I Loves
You, Porgy” ve “Summertime” Gershwin Kardefller’in ne
kadar baflar›l› oldu¤unu aç›klar niteliktedir. Gershwin
Kardefllerin, zaman›n ötesine geçen güzellikteki flark›lar›
kesinlikle George’un bestecilikteki mükemmelli¤ine ve
kardefli Ira’n›n flark› sözü yazmaktaki eflsiz yetene¤ine
ba¤l›d›r. George Gershwin’in müzikaller için bu denli
güzel besteler yapabilmesinde, özellikle de popüler
temalardan türetti¤i flark›lar›nda iki ilham kayna¤› oldu¤u
söylenir: flark› sözü yazar›-besteci Jerome Kern ve Irving
Berlin. Öte yandan bestecinin baflar›s› kesinlikle afl›r›
müzik tutkusu, müzik yaratmadaki kendini gelifltirme
h›rs›, müzikal geliflmeleri yak›ndan takip etmesi, her türlü
müzi¤i dinleme al›flkanl›¤›, piyano çalma aflk›, klasik
müzik konserlerini düzenli takip edifli ve hepsinden çok,
eflsiz müzik zekâs›ndan ileri gelmektedir.
Robert Beaser (1954)
Barbara Allen*
The House Carpenter*
He’s Gone Away*
Hush You Bye*
Cindy*

Katherine Hoover (1856-1926)
Kokopelli*
2 Aral›k 1937 y›l›nda Amerika’da do¤an besteci ve flütçü
Katherine Hoover, Eastman, Manhattan Müzik Okulu ve
Julliard Müzik Okulu’nun haz›rl›k s›n›f›nda e¤itim
ald›ktan sonra flütçü olarak ün yapt›. Profesyonel
kariyerine bafllad›ktan sonra gerek müzisyen gerekse
besteci olarak pek çok yap›t siparifli ve ödül ald›.
Bestecilik alan›ndaki verimini ço¤unlukla solo ve koro
yap›tlar›nda göstermifl olsa da as›l büyük yap›tlar›
ekseriyetle çalg›sald›r. Barbara Tuchman’›n A Distant

Oren Fader
Oren Fader lisans e¤itimini David Starobin ve Bruce
Holzman’›n ö¤rencisi olarak SUNY Purchase’de
tamamlad›, müzik yüksek lisans diplomas›n› ise Florida
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29 May›s 1954’te Boston’da do¤an Robert Beaser, ilk
orkestral yap›t› olan Antigone’yi 1972 y›l›nda yönetti.
Arnold Franchetti’yle kompozisyon çal›flmaya bafllad›ktan
sonra Kabul edildi¤i Yale Üniversitesi’nde Jacob
Druckman, Toru Takemitsu, Earle Brown ve Yehudi
Wyner gibi önemli e¤itmen-bestecilerle çal›flt›. Roma’da
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da Goffredo Petrassi ve Tanglewood’da Betsy Jolas ile
çal›flma imkân› buldu; ayr›ca Otto-Werner Müller, Arthur
Weisburg ve William Steinberg gibi de¤erli
e¤itmenlerden orkestra flefli¤i e¤itimi ald›. 1977’de Prix
de Rome, Guggenheim ve Fulbright Vakf›’ndan burs ald›;
1988 y›l›nda, 1985’te besteledi¤i Da¤ fiark›lar› adl›
yap›t›yla Grammy’ye aday gösterildi; 1995’te Roma’daki
Amerikan Akademi’den bir ödül kazand›.
1970’lerin sonlar›ndan itibaren müzi¤inde romantizm
etkisi, programatik ö¤eler ve tonal armoni kullan›l›fl›
dikkat çekmeye bafllad›. Melodik ve zarif yaz›m dili çok
ilginç bir flekilde nostaljik yaklafl›mlar ve eski formlar
üzerindeki çal›flmalar›ndan sonra geliflme gösterdi. Ço¤u
yap›t›n›n merkezinde görülen tematik çeflitlemeler ve
yap›sal de¤iflimler, özellikle Piyano Konçertosu’nun ikinci
bölümünde bariz olarak ortaya ç›kt›. Beethoven’den
Bernstein’a kadar pek çok besteciden al›nan
materyallerin ustal›kla kullan›ld›¤› konçertolar›nda,
karakteristik stilinin etkisi belirginleflti. 1978 y›l›ndan
itibaren New York Ensemble ve Contemporary
Elements’in yard›mc› flefli¤i ile Amerikal› Besteciler
Orkestras›’n›n daimi bestecisi görevlerini yürütmüfl olan
Robert Beaser, halen Julliard Müzik Okulu Kompozisyon
Bölümü’nde 1993’te bafllad›¤› e¤itmenlik görevine devam
ediyor.

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Bachianas Brasileiras, No. 5
‹lk beste denemelerine 1899’da, on iki yafl›nda, re majör
tondaki mazurkayla bafllayan Villa-Lobos, 1908-1912
y›llar› aras›nda önemli say›lan ilk bestesini yazd›. Bu
y›llarda Rio’da ilk dört bölümü tamamlanan Suite
Popular Brazileiras’›n (Brezilya Halk Müzi¤i Süiti) kökleri
de halk konserlerine, Brezilya halk müzi¤ine dayan›yordu.
Maria Teresa Teran’a ithaf edilen süitin beflinci bölümü
Chôrinho 1923’te Paris’te bestelendi. Süitte o günlerin
Brezilya popüler müzi¤i olan mazurka, vals, gavot,
scottish gibi Avrupa kökenli müziklerine Brezilya’n›n
chôro stili uygulanm›flt›.
Chôro ad› önceleri flüt, klarnet, trombon veya di¤er
üfleme çalg›larla gitar ve gitar benzeri dört telli bir çalg›
olan cavaquinhos’tan oluflan topluluklara veriliyordu.
Sonradan bu topluluklar›n çald›¤› bu melankolik,
duygulu, zarif, bazen de nefleli ama daima parlak ve
kaprisli bir armonik yap›ya sahip ve mutlaka majör-minör
bölmelerle geliflen enstrümantal parçalar bu adla an›ld›.
Villa-Lobos o günlerin chôro’sunu cazdaki do¤açlamaya
benzetmektedir. Ayr›ca süitteki bu Avrupa danslar›n›n
yan›na eklenen chôro sözcü¤ü Villa-Lobos’un bir
zamanlar chôro çalg›c›s› olmas›na ba¤lanabilir. Bu süitte
halk müzi¤i etkisi kuvvetle hissedilmekle beraber, üstün
bir gitar tekni¤iyle yüksek bir düzeye eriflilmifltir.
Dostlar›n›n ve hamilerinin yard›m›yla 1923’te, o günlerin
müzik merkezi Paris’e ilk kez giden Villa-Lobos orada on
dört tane chôro yazd›. Bunlar›n bir k›sm› gitar, di¤erleri
de de¤iflik çalg› gruplar› içindir.
3/4’lük ölçüde ve la minör tondaki 1. Mazurka-Chôro’nun
elyazmas› notas›nda Villa-Lobos’un o zamanlar partilerin
ak›fl›na çok özen gösterdi¤i, notlar ald›¤› belirlenmifltir.
A¤›rca (andante) tempoda çal›nan Mazurka-Chôro kolay
ak›lda kalan romantik ezgisiyle seçkinleflir. 2/4’lük ölçüde
ve mi majör tondaki ›l›ml› (modéré) tempodaki 2. Parça
Schottish-Chôro, ‹ngilizce’de polka, K›ta Avrupa’s›nda
écossaise ad› da verilen, “‹skoç tarz›nda” anlam›na
gelen, halka fleklinde yap›lan rondo biçiminde bir danst›r.
Bu dans Brezilya’ya xotis ad›yla geçmifltir. 3/4’lük ölçüde,
mi minör tonda a¤›r vals (valse lento) temposundaki 3.
Valsa-Chôro, biraz da Bach’› and›ran bir stildedir. 4/4’lük
ölçüde, re majör tonda ve orta h›zdaki (allegro
moderato) 4. Gavotta-Chôro, zarif bir dans biçiminde,
s›k s›k a¤›rlaflarak yorumlan›r. Küçük chôro anlam›na
gelen, 2/4’lük ölçüde ve a¤›r (lento) tempodaki akorlarla
bafllayan, sonra Ragtime’a benzer flekilde h›zlanan
Chôrinho da Villa-Lobos’un solo gitar için yazd›¤›
yap›tlar›ndand›r. Sonradan süite eklenen bu dans yabanc›
armonisi ve de¤iflik karakteriyle di¤er bölümlere uymaz.
Bu nedenle de Julian Bream gibi baz› gitaristler parçay›
süitin içinde yorumlamamaktad›r. (Süre 20’)

Antonio Lauro (1917-1986)
Venezüella Valsleri
Müzi¤e bir vokal üçlüsünün üyesi olarak bafllayan ve
birçok yap›t yazan Venezüellal› Antonio Lauro, gitar
dünyas›nda, daha çok Güney Amerika’n›n zarif ve canl›
havas›n› yans›tan valsleriyle tan›nd›. ‹spanyol fatihlerle
Güney Amerika’ya ulaflan 3/4’lük ve 3/8’lik vals
ritimleriyle criolla (melez) ezgilerini kaynaflt›rd›, süreleri
bir ile üç dakika aras›nda de¤iflen nefis valsler yaratt›. ‹lk
kez Venezüellal› gitarist Alirio Diaz’›n yorumuyla tüm
dünyaya tan›t›lan, zarif ve sevimli oldu¤u kadar virtüöz
çal›fl› da gerektiren bu valsler, tüm gitaristlerin
repertuar›na girdi. Lauro burada bir mezür içindeki üç
vurufllu vals ritmini alt› tane sekizlik notaya çeviriyor,
güçlü vurgulamalarla notalar› yar›s› de¤erinde uzat›rken
di¤erlerinin süresini azalt›p (eski Yunanca 1 1/2 anlam›na
gelen hemiola tarz›nda) ustaca iflleyerek çekici k›l›yordu.
Venezüella Valsleri’nin en tan›nm›fllar› flunlard›r: No.1
Tatiana ve No.2 Andreino, Lauro’nun ye¤enlerinin ad›n›
tafl›r. No.3, Lauro’nun k›z› Natalia’n›n isminin verildi¤i
bir Criolla Valsi’dir. No.4 Vals ise Bat› Venezüella’n›n
da¤l›k bölgesi Yacambu’nun ad›n› tafl›r. La Negra,
Lauro’nun k›z kardeflinin k›z›d›r; Carora, ünlü gitarist
Alirio Diaz’›n do¤du¤u yerdir ve bu parça ona ithaf
edilmifltir. Maria Luisa, Lauro’nun eflinin ad›d›r. El
Marabino ise Lauro’nun bir süre yaflad›¤› Maracaibo
kentinde oturanlara verilen isimdir.

62

Astor Piazzolla (1921-1992)
Histoire del Tango
Bordel 1900
Café 1930
Nightclub 1960
Concert d’aujourd’hui
Piazzolla, “Tangonun Tarihi” adl› dört bölümlü yap›t›n›
flüt ve gitar için 1980’li y›llar›n ortalar›nda besteledi.
Arjantin tangosunun dört farkl› dönemini anlatan ve
gitarist Guy Lukowski’ye ithaf edilen yap›t ilk kez
Belçika’da Liège Uluslararas› Festivali’nde flütist Marc
Grawels ile Guy Lukowski taraf›ndan 1990 versiyonu ile
seslendirildi. Günümüzde uluslararas› bir dans olan
tangonun geçirdi¤i evreler flöyle anlat›lmakta:
1. Bölüm Bordel (Genelev) 1900: 1880’lerde Buenos
Aires’in bordello’lar›nda (genelevlerinde) flekillenmeye
bafllayan tangonun 1900’lerdeki fleklini anlat›r.
Avrupa’dan gemilerle gelen Frans›z, ‹talyan, ‹spanyol
kad›nlarla genellikle macerac›lar ve tayfalar›n doldurdu¤u
liman barlar›nda ve genelevlerde, yoksul semtlerde
do¤du¤u öne sürülen tango, o y›llarda flüt, gitar ve arpla
çal›n›yordu; bu çalg›lara daha sonra piyano ve
bandoneon da eklendi. Bugünkünden daha h›zl›, çok
nefleli (molto giocoso) ve flehvetli olan tarz› ra¤bet
gördü.
2. Bölüm Café 1930: Bu y›llarda art›k tangoyla dans
edilmemektedir. Daha romantik, melankolik, hatta
ümitsizcesine bir anlam kazanm›flt›r; bir yandan da terfi
etmifl, daha çok kahvehanelerde çal›nmaya bafllam›flt›r.
Orkestra zenginleflmifl, iki keman, iki bandoneon, bas ve
piyanodan oluflan tango orkestras› lirikleflmifl, Carlos
Gardel’in (1887-1935) alt›n ça¤›n› yaflamas›na yol
açm›flt›r.
3. Bölüm Night Club 1960: Milonga’n›n 8/8’lik (3+3+2)
ritminden, tangonun 4/8’lik ya da 2/4’lük (3+1+2+2)
ritmine ulaflan bu dans, Güney Amerika’n›n bossa-nova
gibi yeni danslar›ndan da etkilenmifl, sert ve kararl›
(deciso) ritme, a¤›r (lento) ve minör armonilerle
düflünceli pasajlara, bazen güçlü kuvvetli (pesante)
anlara dönüflmüfl, bazen de hüzünlenmifl (tristemente),
yani sofistike bir hal alm›fl, gece kulüplerinde yerini
bulmufltur. Piazzolla sorar: Bu evrim midir, yoksa devrim
mi?
4. Bölüm Concert d’aujourd’hui 1990: “Günümüz
Konseri 1990” bafll›¤›n› tafl›yan sonuncu tango ise daha
entelektüel bir anlam kazanm›flt›r. Bartók ve
Stravinsky’nin ritmi, atonalitesi belirgin etkiler yapm›fl,
tango sonunda ça¤dafl müzikle de tan›flm›fl, çok
h›zlanm›fl (presto), ritmi daha keskinleflmifltir (molto
ritmico). (Süre 20’)
* Program notlar›: Süha Çelikk›ran
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olarak kat›ld›, resitaller verdi ve orkestralar yönetti. Pek
çok radyo ve televizyon program›na yap›mc› ve yorumcu
olarak kat›ld›; ulusal bestecilerimizin yap›tlar›n›n
yorumlanmas›na özel bir önem verdi. Yurtiçi ve
yurtd›fl›nda pek çok orkestraya konuk flef olarak davet
edilen Hakan fiensoy, ‹stanbul Oda Orkestras› ve
Filarmonia ‹stanbul topluluklar›n›n daimi flefi ve müzik
direktörü, ayn› zamanda Milli Reasürans Oda Orkestras›
ve Akbank Oda Orkestras›’n›n kurucu üyesidir.

Milli Reasürans Orkestras›
Milli Reasürans Chamber Orchestra
Hakan fiensoy flef conductor
Alexander Meln›kov piyano piano †
Muhiddin Dürrüo¤lu piyano piano ‡
Özgür Ayd›n piyano piano |
Ludwig van Beethoven
Coriolan Uvertürü, Op. 62 Overture to Coriolan, Op.62
Allegro con brio
2. Piyano Konçertosu, Si Bemol Majör, Op. 19
Piano Concerto in B flat Major, Op.19, No.2 †
Allegro con brio
Adagio
Rondo. Molto allegro
Johann Sebastian Bach
‹ki Piyano Konçertosu, Do minör, BWV 1060
Two Piano Concerto in C minor, BWV1060 ‡ |
Allegro
Adagio
Allegro

Hakan fiensoy
1968 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Hakan fiensoy, keman
e¤itimine 1977-1978 döneminde girdi¤i ‹TÜ Türk Müzi¤i
Devlet Konservatuar›’nda Prof. Ayhan Turan gözetiminde
“H›zl› E¤itim Özel Keman Birimi”nde bafllad›. 1988
y›l›nda kazand›¤› bursla yüksek lisans e¤itimi yapmak
üzere girdi¤i Londra Kraliyet Müzik Koleji’nde Trevor
Williams’›n s›n›f›ndan mezun oldu. ‹lk resitalini 1984
y›l›nda verdi. 1990-1992 döneminde ‹TÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde yüksek lisans e¤itimini tamamlad›. 1992
y›l›nda ‹talya San Bartalomeo’da yap›lan Uluslararas›
Rovere D’Oro Oda Müzi¤i yar›flmas›nda dördüncülük
ödülü ald›; ayn› y›l Bari’de yap›lan Uluslararas› Chritoph
Colombus Festivali’nin aç›l›fl konserini gerçeklefltirdi.
1992-1993 sezonunda Çukurova Devlet Senfoni
Orkestras›, 1999-2003 y›llar› aras›nda Cemal Reflit Rey
Senfoni Orkestras› ve 2001-2004 y›llar› aras›nda Mersin
Oda Orkestras› baflkemanc›l›¤› görevini üstlendi. 2000
Mart’›nda Paris Louvre Müzesi Oditoryumu’nda
yorumlad›¤› Mozart’›n “Türk” bafll›kl› konçertosuyla
büyük be¤eni toplad›. Münir Nurettin Beken’in kendisine
ithaf etti¤i “‹stanbul Masallar›”, yine ayn› bestecinin
“Çanakkale fiehitleri” senfonik süiti ve Testi K›r›klar›,
Hasan Tura’n›n “Çanakkale”, O¤uzhan Balc›’n›n
“Büyüsüz Sözcük” adl› yap›tlar›n›n dünya prömiyerlerini
flef olarak idare etti. ‹talya, Fransa, Romanya, ABD, ‹sveç,
Bulgaristan, ‹ngiltere, Meksika, Çek Cumhuriyeti, Kuzey
K›br›s ve Türkiye’de pek çok orkestra konserine solist

Wolfgang Amadeus Mozart
Üç Piyano Konçertosu, Fa Majör, No. 7, KV 242, “Lodron”
Three Piano Concerto in F Major, No.7, KV242,
‘Lodron’ † ‡ |
Allegro
Adagio
Rondeau. Tempo di Minuetto

Sponsor
12.06.2008, 20.00
Süreyya Operas›
Süreyya Opera House
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Hakan fiensoy
Born in ‹stanbul in 1968, Hakan fiensoy started his
violin studies under Prof. Ayhan Turan at the ‘Swift
Education Special Violin Unit’ in ‹TU Turkish Music
State Conservatoire he entered in the academic year of
1977-78. Awarded with a scholarship in 1988, he started
his postgraduate education at the London Royal College
of Music and graduated from Trevor Willams’s class.
Following his recital debut in 1984; the artist performed
in numerous orchestra concerts as a soloist, gave recitals
and conducted orchestras in Italy, France, Romania,
USA, Sweden, Bulgaria, United Kingdom, Mexico,
Czech Republic, Northern Cyprus and Turkey.
Completing his postgraduate education at the ‹TU Social
Sciences Institute in 1990-92; fiensoy performed as first
violin at the Çukurova State Symphony Orchestra from
1992 to 1993, the Cemal Reflit Rey Symphony Orchestra
from 1999 to 2003 and the Mersin Chamber Orchestra
from 2001 to 2004. fiensoy is a founder member of the
National Reassurance Chamber Orchestra and Akbank
Chamber Orchestra. The artist became the fourth in the
International Rovere D’Oro Chamber Music
Competition 1992 in San Bartalameo, Italy and gave the
opening concert of the International Christoph
Colombus Festival in Bari, Italy the same year. fiensoy
received great acclaim with his interpretation of Mozart’s
concerto ‘Turk’ he performed at the Paris Louvre
Museum Auditorium in March 2000. Contributing to
many radio and television programmes as a producer
and a performer, Hakan fiensoy attaches great
importance to interpreting works of national composers.
The artist has conducted world premières of ‘‹stanbul
Tales’, dedicated to fiensoy by Münir Nurettin Beken, the
symphonic suit of ‘Martyrs of Dardanelles’ and ‘Broken
Pitcher’ by the same composer, ‘Dardanelles’ by Hasan
Tura, and ‘Word without a Spell’ by O€uzhan Balc›.
Invited as a guest conductor to national and international
orchestras, the artist is the permanent conductor and
musical director of ‹stanbul Chamber Orchestra and
Philarmonia ‹stanbul.

Alexander Meln›kov
Kufla¤›n›n en parlak piyanistlerinden biri olarak tan›nan
Alexander Melnikov, 1973 y›l›nda Moskova’da do¤du. Alt›
yafl›nda Moskova Merkez Müzik Okulu’nda bafllad›¤›
müzik e¤itimini, 1997 y›l›nda Profesör Lev Naumov’un

© Marco Borggreve

3 P‹YAN‹ST, 3 KONÇERTO
3 PIANISTS, 3 CONCERTI

ö¤rencisi olarak Moskova Çaykovski Konservatuar›’nda
sürdürdü. Yüksek ö¤renimini Münih’te Elisso Wirssaladze
ve ‹talya’daki Fondazione per il Pianoforte Akademisi’nde
Andreas Staier ve Carl-Ulrich Schnabel’in ö¤rencisi olarak
tamamlad›. Ö¤rencili¤i s›ras›nda 1989 y›l›nda
Zwickau’daki Schumann ve 1991 y›l›nda Brüksel’deki
Queen Elisabeth piyano yar›flmalar›nda kazand›¤›
ödüllerle ismini duyurdu; k›sa süre içinde uluslararas›
sanat kariyerine bafllad›. Mikhail Pletnev yönetimindeki
Rusya Ulusal ve Tokyo Filarmoni orkestralar›, Charles
Dutoit yönetimindeki Leipzig Gewandhaus ve
Philadelphia orkestralar›, Valery Gergiev yönetiminde
Rotterdam Filarmoni Orkestras› ve Yuri Temirkanov
yönetiminde St. Petersburg Filarmoni Orkestras› gibi
orkestralarla çald›. Isabelle Faust, Natalia Gutman, Yuri
Bashmet, Alexander Rudin, Victor Tretiakov, Vanbrugh,
Petersson, Borodin Quartets, Pietar Wispelway ve Truls
Mørk Jean-Guihen Queyras gibi isimlerle birlikte çal›flt›.
2000-2002 y›llar› aras›nda BBC taraf›ndan Yeni Nesil
Sanatç› s›fat›yla tan›t›ld›. BBC orkestralar›yla verdi¤i
konserlerin ve gerçeklefltirdi¤i kay›tlar›n yan› s›ra BBC
Radio 3 taraf›ndan resital ve oda müzi¤i konserleri
yay›nland›. Harmonia Mundi France taraf›ndan 20042007 y›llar› aras›nda yay›nlanan CD albümleri (Isabelle
Faust ve Jean-Guihen Queyras ile oda müzi¤i ve solo
çal›flmalar) elefltirmenler taraf›ndan büyük be¤eniyle
karfl›land›. Ayn› zamanda bir fortepiyano sanatç›s› da olan
Melnikov, Concerto Köln ile düzenli olarak gerçeklefltirdi¤i
ortak çal›flmalara ek olarak k›sa bir süre önce Philipp
Herrewege ile birlikte Hollanda turnesi gerçeklefltirdi.
Çal›flmalar› aras›nda oda müzi¤ine önemli bir yer ay›ran
Alexander Melnikov, Andreas Staier, Boris Berezovsky ve
Alexei Lubimov ile piyano ikilisi olarak konserler veriyor ve
2002 y›l›ndan bu yana Manchester’daki Royal Northern
College of Music’te piyano derslerini sürdürüyor.
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Alexander Meln›kov
Alexander Melnikov has earned a reputation as one of
the finest Russian pianists of his generation. He was
born in Moscow in 1973 and began his music studies at
the age of 6 at Moscow’s Central Music School, then
continued at the Moscow Tchaikovsky Conservatoire
from where he graduated in 1997 in the class of
professor Lev Naumov. Later he completed his postgraduate studies in Munich with Elisso Wirssaladze and
at the Fondazione per il Pianoforte (Lago di Como, Italy)
where he had lessons with Andreas Staier and CarlUlrich Schnabel among others. While still studying at
school he became a prize-winner of several major
international piano competitions (Schumann, Zwickau
in 1989 and Queen Elisabeth, Brussels in 1991 among
others) and began his international career shortly
afterwards. His past engagements have included
performances with the Russian National Orchestra and
Tokyo Philharmonic with Mikhail Pletnev, Leipzig
Gewandhaus and Philadelphia Orchestra with Charles
Dutoit, Rotterdam Philharmonic with Valery Gergiev,
and St. Petersburg Philharmonic with Yuri Temirkanov.
His partners include Isabelle Faust, Natalia Gutman,
Yuri Bashmet, Alexander Rudin, Victor Tretiakov, the
Vanbrugh, Petersson, and Borodin Quartets, Pietar
Wispelway and Truls Mørk Jean-Guihen Queyras. In a
piano duo he appears regularly with Andreas Staier,
Boris Berezovsky, and Alexei Lubimov. Melnikov
featured as a BBC New Generation Artist from 2000 to
2002 and broadcasts regularly on BBC Radio 3 in recital
and chamber music as well as performing and
recording with the BBC Orchestras. In 2004-2007
Harmonia Mundi France has released several CDs
(chamber music with Isabelle Faust and Jean-Guihen
Queyras as well as solo) and they were all met with great
critical acclaim. He also performs on fortepiano,
collaborating regularly with the Concerto Koeln and
recently a soloist on a Dutch tour with Philipp
Herrewege. Since 2002 Melnikov has taught piano at
the Royal Northern College of Music in Manchester.

çal›flmalar›n› tamamlad›. Ö¤rencilik y›llar› süresince
önce Eczac›bafl› Vakf›’n›n, daha sonra da s›ras›yla BelçikaPetrofina flirketinin, Fulbright Vakf›’n›n ve Indiana
Üniversitesi’nin burslar›n› kazand›. Türkiye’deyken
12 yafl›nda bafllad›¤› konser çal›flmalar›na daha sonra
Belçika, Fransa, Almanya, Arjantin, Lüksemburg, Portekiz,
‹spanya, ‹talya, ‹ngiltere, Romanya, Güney Kore ve
ABD’de verdi¤i resitaller, orkestra ile konserler ve oda
müzi¤i konserleriyle devam etti. Soprano Laure Delcampe
d›fl›nda, beraber kurduklar› “Ensemble Khéops”un di¤er
üyeleri olan klarnet sanatç›s› Ronald Van Spaendonck ve
viyolonsel sanatç›s› Marie Hallynck ile birlikte konserler
verdi. 1995’te Fondation Belge de la Vocation ve 1997’de
J.W. Peelemans ödüllerine lay›k görüldü. Yap›tlar›ndan Alt›
Prelüd ve Nebula, Belçika Güzel Sanatlar, Edebiyat ve
Bilim Akademisi’nin s›ras›yla 1993’te Arthur de Greef ve
2001’de Irène Fuerison ödüllerini; di¤er bir yap›t› Contact,
Paris-Lutèce Akademisi’nin 1993’te La Coupe de la
Création Musicale Ödülü’nü; Contact II-Massspace ve
Varioactivité, Hulste-Belçika Oda Müzi¤i Yap›tlar›
Yar›flmas›’nda s›ras›yla 1996’da SABAM ve 2000’de
ikincilik ödüllerini ve son olarak Le Tourneur (Semazen),
Fransa’n›n Orleans flehrinde yap›lan 20. Yüzy›l Müzi¤i
Piyano Yar›flmas›’nda 2000 y›l›nda En ‹yi Beste Ödülü’nü
kazand›. Trio Amati’nin de üyesi olan Muhiddin
Dürrüo¤lu, 1992’den bu yana e¤itim verdi¤i Brüksel
Kraliyet Konservatuar›’nda oda müzi¤i profesörü olarak
görev yap›yor.

Muhiddin Dürrüo¤lu
Piyanist ve besteci Muhiddin Dürrüo¤lu, müzik e¤itimine
Ankara Devlet Konservatuar›’nda bafllad› ve üstün
yetenekli çocuklarla ilgili özel statü kapsam›na al›narak
piyanoda Prof. Kamuran Gündemir ve Prof. Ersin Onay’›n,
kompozisyonda Prof. ‹lhan Baran’›n ö¤rencisi olarak
e¤itimini tamamlad›. E¤itimine Belçika’da, önce Brüksel
Kraliyet Konservatuar› yüksek bölümünde Jean-Claude
Vanden Eynden’la piyano ve Jacqueline Fontyn’le de
kompozisyon çal›flarak, daha sonra da Chapelle Musicale
Reine Elisabeth Virtüözite Okulu’na kabul edilen ilk Türk
ö¤renci olarak devam etti, buradan “Virtuosité et Grande
Dinstiction” derecesiyle mezun oldu. Son olarak ABD’de
Indiana Üniversitesi’nde piyanoda Edward Auer’le ve
kompozisyonda da Dr. D. Freund’la en üst düzeydeki

Muhiddin Dürrüo€lu
Pianist and composer Muhiddin Dürrüo€lu started his
music studies at the Ankara State Conservatoire and
continued to study piano with Prof. Kamuran Gündemir
and Prof. Ersin Onay and composition with Prof. ‹lhan
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Baran after being granted a special status as an
exceptionally talented child. Continuing his education at
the Brussels Royal Conservatoire postgraduate
department in Belgium as a student of Jean-Claude
Vanden Eynden in piano and Jacqueline Fontyn in
composition, he later studied at the Chapelle Musicale
Reine Elisabeth Virtuosity School as the first Turkish
student to be admitted there and graduated with the
‘Virtuosité et Grande Distinction’ degree. Dürrüo€lu
finally completed his advanced studies with Edward Auer
in piano and with Dr. D. Freund in composition at the
Indiana University in USA. During his education, he
successively received scholarships from the Eczac›bafl›
Foundation, Belgium-Petrofina company, Fulbright
Association and Indiana University. Having met the
concert stage at the age of 12 in Turkey, the artist
continued his concerts in Belgium, France, Germany,
Argentina, Luxembourg, Portugal, Spain, Italy, UK,
Romania, South Korea and USA with recitals, orchestra
concerts and chamber music performances. Among
Dürrüo€lu’s regular chamber music partners are
soprano Laure Delcampe and other members of the
‘Ensemble Khéops’ he co-founded including clarinet
artist Ronald Van Spaendonck and cellist Marie
Hallynck. The artist is also a member of the Trio Amati.
Dürrüo€lu has been the recipient of the 1995
Foundation Belge de la Vocation and 1997 J.W.
Peelemans awards. A prolific composer, his ‘Six
Preludes’ and ‘Nebula’ have respectively received the
1993 Arthur de Greef and the 2001 Irène Fuerison
awards by the Belgium Fine Arts, Literature and Science
Academy; another work ‘Contact’ has been awarded with
Paris-Lutèce Academy’s La Coupe de la Création
Musicale award in 1993; ‘Contact II-Massspace’ and
‘Varioactivité’ have respectively received the 1996
SABAM and 2000 second prize at the Hulste-Belgium
Chamber Music Works Competition; and lastly ‘Le
Tourneur’ has been awarded with the ‘Best Composition’
Award at the 20th Century Music Piano Competition
organised at Orleans in France in 2000. M. Dürrüo€lu
continues to teach at the Brussels Royal Conservatoire as
a Professor of Chamber Music since 1992.

Müzik Ödülü gibi ödüller ald›. Rheingau Müzik Festivali,
Salzburg Festivali, Schleswig-Holstein Müzik Festivali,
Mecklenburg-Vorpommern Festivali, Duszniki
Polonya Chopin Festivali, ‹stanbul ve Ankara Müzik
Festivallerinde konserler verdi. Paris’te Auditorium du
Louvre, Londra’da Queen Elizabeth Hall, Münih’te
Herkulessaal ve Gasteig, Hamburg’da Musikhalle,
Berlin’de Konzerthaus, Tokyo’da Suntory Hall, Osaka’da
Recital Hall, New York’ta 92nd Street Y, Cleveland’da
Severance Hall, Washington’da Kennedy Centre gibi
salonlarda sahne ald›. Günümüzün önde gelen genç
piyanistlerinden biri kabul edilen Özgür Ayd›n,
çal›flmalar›n› Berlin’de sürdürüyor.

Özgür Ayd›n
Winner of the renowned ARD International Music
Competition 1997 in Munich, young Turkish pianist
Özgür Ayd›n is one of the most promising pianists of
his generation. His individual, deeply musical
interpretations have received enthusiastic critical and
public acclaim. Born in 1972, USA, Ayd›n started his
piano education in Ankara State Conservatoire with
Semra Kartal. He then became a pupil of Peter Katin in
England and Professor Kammerling in Germany. Özgür
Ayd›n made his major orchestral debut in September,
1997 with the Bavarian Radio Symphony Orchestra
under Michael Schonwand. This performance
immediately opened doors for him throughout the
world of music. He has since performed in many
prestigious concert venues including Auditorium du
Louvre, Musikhalle Hamburg, Queen Elisabeth Hall,
Suntory Hall, 92nd Street Y and Kennedy Centre and
collaborated with important musicians, Andras Schiff
and Tatiana Nikolaeva, to name a few. He has been

Özgür Ayd›n
1972 y›l›nda Amerika’da do¤an Özgür Ayd›n, piyano
e¤itimine Ankara Devlet Konservatuar›’nda Prof. Semra
Kartal ile bafllad›. Ard›ndan ‹ngiltere’de piyanist Peter
Katin ve Almanya’da Prof. Kammerling’in ö¤rencisi oldu;
ayr›ca Andras Schiff, Tatiana Nikolaeva gibi önemli
müzisyenlerle de çal›flt›. Müzik dünyas›n›n en önemli
yar›flmalar›ndan biri say›lan ARD Münih Uluslararas›
Piyano Yar›flmas›’n› kazanarak yurtd›fl›na aç›ld›. ABD’de
gerçekleflen Cleveland Uluslararas› Piyano Yar›flmas›’nda
Üçüncülük ve Mozart Ödülü, Atina’da düzenlenen Maria
Callas Grand Prix’de ‹kincilik Ödülü, Almanya’da
Wilhelm-Weichsler-Preis Ödülü ve Japonya’da Nippon
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observers and the press. Since 1996 Milli Reasürans
Chamber Orchstra has performed innumerable
concerts under the conducts of world known conductors
such as Rengim Gökmen, Howard Griffiths, Tadeusz
Strugala, Ender Sakp›nar, Cem Mansur, I. Ionescu
Galati, Gürer Aykal, Charles Olivieri-Munro, Felix
Carrasco, Emin Güven Yafll›çam, Hakan fiensoy, Yalç›n
Ad›güzel, Giancarlo di Lorenzo with the world-known
Turkish and foreign soloists such as Victor Pikaisen,
Cihat Aflk›n, Özcan Ulucan, Zeynep Yamantürk, Adrian
Petrescu, Ça€atay Akyol, Esra Seda Uçan, Ruflen Günefl,
Çimen Karaömero€ullar›, Faz›l Say, Ola Rudner, Bülent
Evcil, Reyent Bölükbafl›, Hakan fiensoy, Arto Noras,
Hande Özyürek, Efe Baltac›gil, Renee Giessen, Feryal
Türko€lu, Ferda Yetifler, Rüya Taner, Marin Gerass,
Ryunosuke Abe, Sevil Ulucan, Tuba Bayav, Nilgün
Yüksel Ketenci, Yaren Budak, Nazl› Alptekin, Hasan
Alptekin, Gabriele Cassone, R›fat Hasanov, Cecila Loda,
Elena Contin, Murat Göksu, Cavit Karakoç, Gürhan
Eteke, Elumar Azimov, Murat Demiral, Mustafa Perin,
Emil Silviu Ciobota, Tülay Uyar, Levent Gündüz and
had each time received very favourable criticism from
the audience as well as the related press and
illustrations. The Orchestra, under the sponsorship of
Milli Reasürans TAfi, has also performed in the 2nd
‹stanbul Music Festival in December 1998 performing
for the first time op.132 MR of Mehmet Nemutlu, one of
the younger generation Turkish composers, consisting
of five new pieces which was dedicated to the Milli
Reasürans Chamber Orchestra by the composer, and in
the 1999 International Ankara Music Festival organised
by the Sevda-Cenap And Foundation and in 2000 in the
5th International Youth Festival organised by the Cemal
Reflit Rey Concert Hall as well as in the 14th
International ‹zmir Festival all receiving very favourable
views of the critics. The first CD of the Orchestra which
was planned for the occasion of Milli Reasürans TAfi’s
70th anniversary was completed in 1999 consisting of
the works of romantic period composers under the
conduct of Rengim Gökmen.

invited to perform at important international events
including the Salzburg, Schleswig-Holstein, Rheingau,
Mecklenburg-Vorpommern and the ‹stanbul Music
Festivals. Ayd›n has won the second prize at the Maria
Callas Grand Prix in Athens, third prize and ‘Mozart
Prize’ at the Cleveland International Piano Competition
in USA, Wilhelm-Weichsler-Preis in Germany, Esther
Honens Calgary International Piano Competition in
Canada and Nippon Music Award in Japan.

Milli Reasürans Oda Orkestras›
1996 y›l› bafl›nda, ço¤u solistlik kariyerini devam ettiren
sanatç›lardan oluflan Milli Reasürans Oda Orkestras›,
Milli Reasürans TAfi taraf›ndan kuruldu. ‹lk konserini 10
Nisan 1996 tarihinde ‹ngiliz flef Howard Griffiths
yönetiminde Verdi ve gerek izleyiciler gerekse bas›ndan
çok olumlu elefltiriler ald›. O tarihten günümüze s›ras›yla
Victor Pikaisen, Cihat Aflk›n, Özcan Ulucan, Zeynep
Yamantürk, Adrian Petrescu, Ça¤atay Akyol, Esra Seda
Uçan, Ruflen Günefl, Çimen Karaömero¤ullar›, Faz›l Say,
Ola Rudner, Bülent Evcil, Reyent Bölükbafl›, Hakan
fiensoy, Arto Noras, Hande Özyürek, Efe Baltac›gil,
Renee Giessen, Feryal Türko¤lu, Ferda Yetifler, Rüya
Taner, Marin Gerass, Ryunosuke Abe, Sevil Ulucan, Tuba
Bayav, Nilgün Yüksel Ketenci, Yaren Budak, Nazl›
Alptekin, Hasan Alptekin, Gabriele Cassone, R›fat
Hasanov, Cecila Loda, Elena Contin, Murat Göksu, Cavit
Karakoç, Gürhan Eteke, Elumar Azimov, Murat Demiral,
Mustafa Perin, Emil Silviu Ciobota, Tülay Uyar, Levent
Gündüz gibi solistlerin kat›l›m›yla Rengim Gökmen,
Howard Griffiths, Tadeusz Strugala, Ender Sakp›nar, Cem
Mansur, I. Ionescu Galati, Gürer Aykal, Charles OlivieriMunro, Felix Carrasco, Emin Güven Yafll›çam, Hakan
fiensoy, Yalç›n Ad›güzel, Giancarlo di Lorenzo gibi
tan›nm›fl fleflerin yönetiminde say›s›z konser verdi. Aral›k
1998’de gerçekleflen 2. ‹stanbul Müzik Festivali’nde
aralar›nda genç kuflak bestecilerimizden Mehmet
Nemutlu’nun toplulu¤a ithaf etti¤i “Op. 132 MR” adl›
yap›t›n da bulundu¤u befl yeni Türk yap›t› ilk kez
seslendirdi. Sevda Cenap And Vakf›’nca düzenlenen 1999
Uluslararas› Ankara Müzik Festivali, Cemal Reflit Rey
Konser Salonu taraf›ndan 2000 y›l›nda düzenlenen 5.
Uluslararas› Gençlik Festivali ve 14. Uluslararas› ‹zmir
Festivali’ne kat›ld›. Toplulu¤un ilk CD’si, Milli Reasürans
TAfi’nin kuruluflunun 70. y›l› dolay›s›yla, flef Rengim
Gökmen yönetiminde romantik dönem bestecilerinin
yap›tlar›na ayr›larak 1999 yaz›nda dinleyicilerin
be¤enisine sunuldu.

PROGRAM NOTLARI
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Coriolan Uvertürü, Op. 62
Allegro con brio
Beethoven 1807 y›l›nda art›k ünlü bir besteciydi: Üç y›l
önce Eroica Senfonisi’ni, iki y›l önce Fidelio Operas›’n›,
bir y›l önce Keman Konçertosu ile Appassionata Piyano
Sonat›’n› yazm›flt›. O y›l önce baharda 4. Senfoni’sini
tamamlad›. ‹lk belirtileri birkaç y›l önce bafllam›fl olan
sa¤›rl›¤› henüz onu fazla rahats›z etmiyordu. Avusturya
imparatorluk saray› kâtibi Heinrich Josef von Collin’in
“Coriolanus” adl› dram›na ilgi duymas›n›n nedeni,
yap›ttaki karakterlerin çat›flmas›yd›. Bu yap›t› önce opera

Milli Reasürans Chamber Orchestra
Milli Reasürans TAfi has set up in 1996 the Milli
Reasürans Chamber Orchestra consisting of the artists
most of whom continue their soloistic careers. The
Orchestra has performed its first concert on the 10th of
April, 1996 under the conducting of Howard Griffiths
which has been criticised very affirmatively by the
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üçüncü motif, viyola ve viyolonsellerde arpejlerle ifllenir.
Geliflim ise tutkulu ve dramatik bir coda’ya ulafl›nca
Coriolan’›n ölümü tan›mlan›r. Bu trajik son, giriflteki
teman›n parçalar› fleklinde duyulur. Coriolan’›n gururlu
temas› bas yayl›larda ölümün mant›¤›n› yans›tmaktad›r.
Ses azal›rken üç yumuflak nota, piano (hafif) olarak
yaflam›na son veren kahraman›n sönen nab›z vurufllar›n›
sembolize eder. (Süre 8’)

fleklinde bestelemeyi düflündüyse de, metinden tatmin
olmad›¤›ndan yap›t›n temsili için bir uvertür yazd›. Ancak
bu uvertür de, yap›t çok ender temsil edildi¤i için
sonradan bir konser uvertürü olarak tan›nacakt›; zaten
Beethoven’in tüm uvertürleri gibi, bu isme uygun bir “ön
müzik” olmaktan çok, belirgin bir “karakter uvertürü”
niteli¤ini tafl›maktayd›.
Bu dram›n kahraman› Gaius Marcius Coriolanus –ya da
k›saca Coriolan– MÖ 500 y›llar›nda yaflam›fl olan Romal›
bir soyludur. Coriolanus ad› da ona, ‹talya yar›madas›nda
Antium (bugünkü Anzio) civar›nda yaflayan Volscileri
kovarak onlar›n Corioli kentini ele geçirmesinden sonra
verilmifltir. Volsciler k›y› ovas›na göz diktikleri için s›k s›k
Romal›larla savaflmaktad›r; ancak yenildikten sonra
da¤lara çekilirler. Bu arada komutan Coriolan afl›r›
gururlu davran›fllarla halk sözcüleri olan tribunlar›
kald›rmak isteyince, yarg›lan›p sürgüne gönderilir ve
düflman taraf›na, Volscilere geçer. Kral Attius Tullius’un
onu general tayin etmesiyle birçok kenti ele geçirerek MÖ
489’da Roma surlar›na dayan›r ve kamp kurar. Romal›lar
panik içinde ona elçiler yollar; ülkenin en sayg›n kiflilerini,
din adamlar›n› gönderir, ama Coriolan karar›ndan
dönmez. O anda Roma’n›n soylu analar›n›n bafl›nda
bulunan Veturia, Coriolan’›n annesi, efli Volunia ve iki
çocu¤unu da alarak kampa gider; fliddetli a¤lay›fllar, s›cak
yalvar›fllarla onu vazgeçmeye ikna eder. Coriolan
ordusuyla Volsci’ye döner ve orada sürgünde ölür. Bir
baflka öyküye göre de döndü¤ünde Volsciler taraf›ndan
öldürülür. Erken Roma efsanelerinin en güzellerinden biri
olan bu konuyu 2000 y›l önce –eskiça¤ Yunan yazar›,
uzun y›llar Roma’da yaflayan– Plutarkhos (50-125), daha
önce de Yunan as›ll› en eski Latin flairi Livius Andronicus
(MÖ III. yüzy›l) ifllemifl, 17. yüzy›lda da ünlü ‹ngiliz yazar
Shakespeare bir oyununda kullanm›flt›. Beethoven, yak›n
tan›d›¤› olan Collin’in bu tek perdelik oyunu için 1807
bahar›nda besteledi¤i ve “Ouvertura (zum Trauerspiel
Coriolan) composta da L. van Beethoven, 1807” bafll›¤›n›
yazd›¤› yap›t›n› yine Collin’e ithaf etmifl ve Op. 62 olarak
numaralanan uvertür ayn› y›l›n Aral›k ay›nda Viyana’da ilk
kez çal›nm›flt›. Shakespeare’in öldürdü¤ü, Collin’in
intihar ettirdi¤i Coriolan, Beethoven’de kahraman bir
komutan›n portresi olarak, gururu ve öfkesiyle vicdan›n›n
bir çat›flmas› biçiminde yans›r.
Bir senfonik fliir anlat›m›ndaki Coriolan Uvertürü, 4/4’lük
ölçüde, çabuk ve parlak (allegro on brio) tempoda,
bestecinin trajik tonalitesi karanl›k Do minör’de, buruk
havada, ancak kararl› flekilde bafllar. Yayl›lar›n unison girifli
orkestran›n sert akorlar›yla kesilir; iki kez tekrar› izleyen iki
akordan sonra ilk tema duyulur: Hafifçe, sekizlik notalarla
beliren sert motif Coriolan’›n kahramanl›¤›n›, onun
dinmek bilmeyen ihtiras›n› vurgular. Keman ve viyolalar›n
sundu¤u tema k›sa bir geliflimden sonra yerini ikinci
temaya b›rak›r. Bu güzel ve sakin tema iki kad›n›n
Coriolan’da uyand›rd›¤› samimi vatan sevgisi, soylu
insanl›k ve vicdan duygular›n› ›fl›kl› majör tonda yans›t›r.
Uvertür bu iki teman›n, bu iki duygunun çat›flmas› olarak
sürer. Sonradan kemanlar›n füg olarak bafllatt›klar› bir

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
2. Piyano Konçertosu, Si Bemol Majör, Op. 19
Allegro con brio
Adagio
Rondo. Molto allegro
Beethoven’in 1793’te yeniden yazd›¤›, 1794-1795 y›llar›nda
tekrar elden geçirdi¤i ve 1795 Mart’›nda tamamlad›¤› 2.
Piyano Konçertosu 1801 y›l›n›n aral›k ay›nda yay›mland›¤›
için 2. Konçerto olarak an›l›r. Konçertonun ithaf edildi¤i,
Viyana saray naz›rl›¤›nda ticaret müflaviri olarak çal›flan
ve 1805’te Viyana’da ölen Carl Nicklas Edler von
Nickelsberg ile Beethoven’in nas›l tan›flt›¤› da bilinmiyor.
Konçertonun ilk çal›n›fl tarihi de kesin de¤ildir: 29 Mart
1795’te Antonio Salieri yönetiminde Beethoven ile
yorumland›¤› san›lan yap›t 1798’de son fleklini ald›, ancak
1801 Nisan’›nda solo partisinin bitirilmesiyle yay›nc›lara
önerildi. Beethoven 15 Aral›k 1800 tarihli mektubunda
Leipzigli yay›nc› F.A. Hoffmeister’e bu konçertoyu en iyi
yap›tlar› aras›nda saymad›¤›n›, 22 Nisan 1801’de de
Breitkopf ve Härtel’e mektubunda, Moll’da bas›lan
sonraki konçertosunu da (Op. 15) pek be¤enmedi¤ini
yazar; ancak insanlar›n, bu yap›tlar› dinledikten sonra
hüküm verebileceklerini de ilave eder ve “Müzik
politikas›n›n gere¤i, en iyi konçertolar› insan bir süre
yan›nda tutmal›d›r” cümlesiyle sözlerini tamamlar.
Beethoven’in 1795 y›l›nda piyano ve orkestra için yazd›¤›
Si bemol Majör Rondo’yu (Wo06) önce bu Op. 19
Konçerto’nun finali olarak düflündü¤ü, çal›naca¤› zaman
ise finali de¤ifltirdi¤i, ilk yorumdaki Adagio’yu da yeniden
yazd›¤› belirlendi. 1798 Prag yorumundan on y›l kadar
sonra, 1809’da bugün kullan›lan birinci bölüm kadans›n›
ise ö¤rencisi Arflidük Rodolf için, alt› oktava ulaflan yeni
piyanolar› düflünerek yazd›¤› biliniyor.
1. Bölüm, çabuk ve parlak (allegro con brio) tempoda,
4/4’lük ölçüde, si bemol majör tonda 90 mezür süren
uzun bir orkestra girifliyle bafllar. Mozart etkilerinin
hissedildi¤i bölümde piyano yeni bir temayla girdikten bir
süre sonra ana temay› duyurur, çeflitli modülasyonlarla
ifller. Bu da bölüme flakac› ve fliirsel bir hava verir. Yan
tema ise piyanoyla süslenerek gelifltirilir. Kadans
so¤ukkanl› bir fugato ile bafllar, ustal›kla sergilenir, ana
temay› gelifltirir.
2. Bölüm ise 3/4’lük ölçüde, mi bemol majör tonda, a¤›r
(adagio) tempodad›r. Re majör tondaki ilk Adagio’nun
yerine yaz›lan ve “gerçek Beethoven” olarak tan›mlanan
bu bölüm içtenlikle, sakin, fliirsel havada önce orkestra
tutti’si ile bafllar. Piyanonun girifli bu etkiyi daha
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güçlendirir. Aradaki orkestra akorlar› vurgulamalar› bu
fliirselli¤e karfl›tl›k gibi gelirse de Beethoven, Mozart
etkisinden kurtulmufl, benli¤ine kavuflmufltur. Özellikle
geniflletilmifl coda’daki derin anlam da ilgi çeker.
3. Bölüm 6/8’lik ölçüde, çok nefleli (molto allegro)
tempoda bir Rondo’dur. Hemen giren piyanonun
sundu¤u tema, baz› uzmanlarca guguk kuflunun ötüflüne
de benzetilir. Temalar›n çok yerinde vurgulamalarla
sergilendi¤i, yaflam sevinciyle ifllendi¤i, piyaniste kendini
p›r›lt›l› pasajlarla da gösterme olana¤› sa¤layan final
rondosu, Beethoven’in varyasyon ustal›¤›n› da
göstererek, piyanonun çok hafif, orkestran›n çok güçlü
karfl›tl›¤›yla özgün flekilde sona erer. (Süre 27’)

12/8’lik ölçüde ve a¤›r (adagio) tempodaki 2. Bölüm
Adagio ise genifl tutulmufl ezgilerin oluflturulmas›yla ilgi
çeker. Armonik temeli meydana getiren pizzicato akorlar
eflli¤inde iki solo çalg› 12/8’lik ritimde ak›c› ve duygulu
flark›lar›n› dile getirir. (Süre 15’)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Üç Piyano Konçertosu, Fa Majör, No. 7, KV 242,
“Lodron”
Allegro
Adagio
Rondeau. Tempo di Minuetto
‹lk konçertolar›n› baflka bestecilerin yap›tlar›ndan
düzenleyerek yazmas› nedeniyle, befl numaral› (KV175)
konçertosu Mozart’›n ilk gerçek piyano konçertosu
say›l›r. Sanatç› 1773’te yazd›¤› bu yap›ttan sonra birkaç y›l
bu alanda beste yapmad›; 1776 Ocak ay›ndaki 6.
Konçerto’dan (KV238) sonra flubat ay›nda yine
Salzburg’da, üç piyano için Fa Majör 7. Konçerto’yu
(KV242) yazd›. 20 yafl›na daha yeni girdi¤i günlerde bu
yap›t›n›, hiç sevmedi¤i patronu Baflpiskopos
Colloredo’nun piyano çalan k›z kardefli Kontes Antonia
Lodron ile onun –Mozart’›n ö¤rencisi olduklar› tahmin
edilen– k›zlar› Aloisia ve Giuseppina için besteledi.
Müzik yazar› Thomas Frost’un “Çubu¤unu kendi
dikmedi¤i ba¤da çal›flmak zorunda kalan genç Mozart’a
bir örnek” olarak gösterdi¤i yap›t, piyanoda pek de
ilerlememifl k›zlar düflünüldü¤ü için zorluk tafl›maz;
özellikle küçük Giuseppina’n›n çalaca¤› üçüncü
piyanonun partisi solist olarak hiç ön plana geçmez;
yaln›zca son iki bölümde armoniyi güçlendirmekte ve
di¤er iki solistin cümlelerine küçük yank›lar oluflturmakta
kullan›l›r. Mozart daha sonra, yap›t›n üçüncü piyano
partisini ç›kartarak iki piyano ve orkestra için konçerto
düzenlemesini de yapt›, Viyana’ya yerlefltikten sonra çok
kez yorumlad›. Bu flekliyle konçerto, Türkiye’de ilk kez 15
Ocak 1977’de Demirhan Altu¤ (1920-95) yönetimindeki
‹DSO eflli¤inde Billard-Azaïs ‹kilisi taraf›ndan çal›nd›.
Daha çok Galant ça¤ concerto grosso’lar›n› an›msatan
yap›tta piyano partileri, motiflerin ve temalar›n
gelifltirilmesinden çok, t›n› efektleri için kullan›l›r gibidir.
Konçerto, büyük ustal›k gerektirmeyen flakac› havas›yla
özel bir yere sahiptir; çünkü belirli k›staslarla, üç soylu
“yeterli derecede ö¤renmemifl yorumcu” (diletant) için
›smarlanm›flt›r. Bu sipariflte, herhalde, Mozart’›n babas›
da büyük görev üstlenmifl ve belki de yap›t›n bafl›ndaki
süslü ‹talyanca ithaf yaz›s›n› o kaleme alm›flt›: “Emsalsiz
liyakatteki Ekselanslar› Sinyora Kontes Lodron ve Kontes
k›zlar› Aloisia ve Giuseppina’ya en sad›k hizmetkârlar›
Mozart taraf›ndan ithaf edilmifltir.” Bu han›mlar
üçlüsünün konçertoyu halk önünde yorumlad›klar›na dair
bir kay›t bulunmamakla birlikte, yap›t›n 22 Ekim 1777’de
Augsburg’daki ilk resmi yorumunda, Mozart ikinci
piyano, o kente organist olan Johann Demmler birinci
piyano ve bir piyano yap›mc›s› olan Johann Andreas Stein
da üçüncü piyano partisini çalm›flt›.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
‹ki Piyano Konçertosu, Do minör, BWV 1060
Allegro
Adagio
Allegro
Johann Sebastian Bach, klavsen –ya da bugün pratik ve
akustik nedenlerle ço¤unlukla çal›nd›¤› gibi piyano–
konçertolar›n›n büyük bölümünü 1729-1736 y›llar›
aras›nda Leipzig’de yazd›. O y›llarda Telemann’›n
kurdu¤u Collegium Musicum adl› müzik akademisinin
yöneticili¤ini üstlenmifl, bu konserlerin repertuar›n›
geniflletmek için yedi tane solo klavsen, üç tane iki
klavsen, iki tane üç klavsen ve bir tane de dört klavsen
için konçerto bestelemiflti. Bunlardan ancak dört tanesi
özgün olarak tan›mlanabilir; di¤erleri ise asl›nda keman
ya da obua gibi çalg›lar için yaz›lm›flt›r.
Bach’›n bu konçertolar› klavsen için düzenlemesinin
bafll›ca nedenlerinden biri, klavsen çalan iki o¤lunu
gözetmesiydi. Böylece eskiden yazd›¤› konçertolar›
–orkestra için olanlar da dahil– klavsene uygulad›, bu
yap›tlar›n yaz aylar›nda dostu Zimmermann’›n
bahçesinde, k›fl›n ise yine onun büyük kahvehanesinde
seslendirilmesini sa¤lad›. Büyük bir olas›l›kla iki o¤lunun,
Friedemann ve Carl Philipp Emanuel’in solistli¤iyle
yorumlanan bu konçertonun da, asl›nda Bach’›n 1719’da
Köthen’de iki solo keman için re minör tonda besteledi¤i,
sonra da keman-obua ve iki klavsen için düzenledi¤i
biliniyor. Daha sonra Max Schneider’in tekrar gözden
geçirmesiyle 1924’te yay›mlanan yap›t, daha çok 1. Klavsen
Konçertosu olarak tan›n›r. ‹ki keman ya da keman-obua
düzenlemesindeki melodik ses yap›s› yerine klavsen solo
partisinde daha çok tam akorlar kullan›lm›flt›r.
Konçertoda 1. ve 3. Bölüm, armonik flemalar› ve tempo
bafll›klar›yla benzerlikler gösterir: 4/4’lük ölçüde, çabuk
(allegro) tempodaki 1. Bölüm’de do minör-mi bemol
majör-sol minör-si bemol majör ve do minör olarak
geliflen flema 3/4’lük ölçüde ve çabuk (allegro) 3.
Bölüm’de do minör-mi bemol majör-sol minör-fa majördo minör olarak tamamlan›r. Orkestran›n yayl› çalg›lar›
yaln›z armonik efllikle yetinmez, solo partilerde bile ufak
motifler gelifltirerek etkili bir rol oynar. Bu motifler ana
temadan türetilerek çoksesli saydam bir doku yarat›r.
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Üç bölümden oluflan konçerto, çalanlara oldu¤u kadar
dinleyenlere de zevk vermek amac›yla yaz›ld›¤›ndan,
Bach’›n üç klavsen (piyano) için konçertosunun
kontrpuan güçlü¤ünü tafl›maz. Grove’s Müzik
Ansiklopedisi’ne göre Mozart’›n konçertosu iki Galant
unsuru içerir: tatl› ve tutkusuz melodiler ve süslemenin
bol kullan›m›.
1. Bölüm çabuk (allegro) tempoda, 4/4’lük ölçüde, fa
majör tonda ve canl› bir sonat formundad›r; k›sa ve
tematik olmayan bir geliflimle ifllenir. Sert kontrastlar
içeren güçlü ilk tema, giriflteki orkestra tutti’si ile sunulur.
‹kinci tema ise oldu¤undan fazla liriktir. Üç piyanonun
birlikte girifliyle, de¤iflmeyen dalgal› hareketle, herhangi
bir tutku ve dramatik anlamdan uzak stildeki yorumun
tipik bir örne¤i sergilenir.
A¤›r (adagio) tempoda, 4/4’lük ölçüde, sol minör tonda
bafllayan 2. Bölüm tatl› bir sürpriz yarat›r: Piyano partileri
kolay olmas›na karfl›n ola¤anüstü fliirsel ve hülyal›d›r;
Mozart’›n daha sonraki konçertolar›n›n a¤›r bölümleriyle
boy ölçüflüyor gibidir. Çalg›lar›n çekici t›n›s›na gösterilen
özen, kesik (staccato) ve ba¤l› (legato) melodilerin tatl›
kar›fl›m›, solistlerin çok kez zarif efllikte kal›fl›, flark›
biçimi dile getirilen ezgiyi yayl›lar›n geri plandan
renklendirifli ile üfleme çalg›lar›n zarif anlat›m› geliflimi
destekler. Özellikle ikinci teman›n çok ince, bir örümcek
a¤›n›n örgüsündeki gibi bir efllikle sunuluflu ilgi çeker. Bu
ilk iki bölüm için Mozart kadanslar› yazm›fl ve yaln›zca
figürler fleklinde de¤il de, bölümün motif ve temalar›
üzerine küçük fanteziler biçiminde olmas›na özen
göstermiflti.
3. Bölüm’ü ise rondo’nun Frans›zca karfl›l›¤› olan Rondeau
ile tan›mlayan besteci, h›zl› bir final yerine 3/4’lük ritimde,
a¤›rca tempolu kolay çal›nan bir menuetto’yu Lodronlara
daha uygun görüyordu. (Süre 25’)
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Razumovsky Ensemble
Klasik müzi¤in en samimi türü olan oda müzi¤i, uzun
y›llar boyunca yayl› dörtlüleri ya da piyano üçlüleri gibi
sabit topluluklarla özdefllefltirildi. Yeni bir kavramla
sahneye ç›kan Razumovsky Ensemble ise üst düzey
müzisyenlerin uzun soluklu topluluklar kurmas›n›n zor
oldu¤u günümüzün bask›larla dolu, belirsiz
atmosferinde özgün yaklafl›m› sayesinde baflar›y›
yakalad›. Ad›n› Beethoven’in Ukraynal› hamisi Kont
Razumovsky’den alan toplulu¤un kurucusu ve sanat
yönetmeni Ukraynal› viyolonsel sanatç›s› Oleg Kogan,
her konser için baflar›l› ba¤›ms›z solistlerle dünya
çap›ndaki orkestralar›n bölüm flefleri aras›ndan kendi
gibi oda müzi¤i tutkunu müzisyenleri davet ediyor.
Müzisyenlerden ve düetlerden oktetlere uzanan
repertuardan ba¤›ms›z olarak, Kogan ve arkadafllar›
sürekli olarak ç›tay› yükseltiyor ve her defas›nda olumlu
elefltirilerle karfl›lan›p hayran kitlelerini büyütüyorlar.
Topluluk, ‹ngiltere ve Avrupa’n›n dört bir yan›nda sayg›n
festivallere ve konser serilerine kat›l›yor.

RAZUMOVSKY ENSEMBLE
Razumovsky Ensemble
Henn›ng Kraggerud keman violin
W›nfr›ed Rademacher keman violin
Ph›l›p Dukes viyola viola
Oleg Kogan viyolonsel violoncello
M›chael Wh›ght klarnet clarinet
Henning Kraggerud
Keman ve Viyolonsel ‹çin ‹kili
Duo for Violin and Violoncello
Wolfgang Amadeus Mozart
Klarnet Befllisi, La Majör, KV 581
Clarinet Quintet in A Major, KV581
Allegro
Larghetto
Menuetto
Trio I
Trio II
Allegretto con variazioni
Adagio
Allegro

Razumovsky Ensemble
Chamber music, the most intimate form of classical
music, has long been associated with permanent
groups such as string quartets or piano trios. But the
Razumovsky Ensemble has blazed onto the scene with a
new concept. In today’s pressurised, uncertain climate
in which it can be difficult for top-notch musicians to
create long-term groups, this ensemble’s unique
approach is proving a winning ticket. Taking its name
from Beethoven’s Ukrainian-born patron, Count
Razumovsky, it is more than a ‘flexible’ group. Its
founder and artistic director, Ukrainian-born cellist
Oleg Kogan, invites different colleagues for each concert
from a pool of dynamic freelance soloists and section
leaders from world-class orchestras: musicians who
share his passion for chamber music. The extraordinary
thing is that no matter who is playing, no matter the
repertoire – anything from duos to octets – Kogan and
his friends habitually raise the roof, earning astonishing
reviews and establishing a devoted following. The
ensemble performs frequently in prestigious festivals
and concert series around the UK and
Europe.

Ludwig van Beethoven
Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü, Fa Majör, Op. 59, No. 1,
“Razumovsky” String Quartet in F Major, Op.59, No.1,
‘Razumovsky’
Allegro
Allegretto vivace e sempre scherzando
Adagio molto e mesto
Theme russe (Allegro)

Sponsor

13.06.2008, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Oleg Kogan
1989 y›l›nda Sovyetler Birli¤i Viyolonsel Yar›flmas›’n›
kazanan Oleg Kogan, bu ödülü takiben çok say›da resital
ve konçertoyla Sovyetler Birli¤i’nde tan›nd›. Moskova
Filarmoni, SSCB Devlet Senfoni Orkestras›, Letonya
Devlet Senfoni Orkestras›, Cenevre Oda Orkestras› ve
Londra Solist Oda Orkestras› ile birlikte çal›flmalar
gerçeklefltirdi; Fransa, Almanya, Hollanda, ‹srail ve
‹sviçre’de resitaller verdi. ‹ngiltere’ye yerleflti¤i 1993
y›l›ndan bu yana Wigmore Hall, Queen Elizabeth Hall ve
Barbican sahnelerinde solist olarak pek çok kez
müzikseverlerle bulufltu. 1994-1999 y›llar› aras›nda
Shidlof Quartet toplulu¤unda viyolonseliyle yer ald›;
‹ngiltere ve d›fl›nda yo¤un bir konser program›yla albüm
çal›flmalar›n› sürdürdü. 1998 y›l›nda baflar›l› ba¤›ms›z
solistler ile dünya çap›ndaki orkestralar›n bölüm
fleflerinden oluflan Razumovsky Ensemble toplulu¤unun
kurucusu ve sanat yönetmeni oldu. Razumovsky
Ensemble konserleri s›ras›nda Murray Perrahia, Bernard
d’Ascoli, Yuri Bashmet, Iona Brown ve Jack Brymer gibi
sanatç›larla de¤iflik çal›flmalara imza att›. ‹sviçre’de
Doron DRC, Fransa’da Opus 111, ‹ngiltere’de ise Linn
Records plak flirketleri ile çal›flt›; Radio France, Swiss
Romande, Israel Radio, Classic FM ve BBC Radio 3
kanallar› taraf›ndan tan›t›m› yap›ld›. Philharmonia
Orkestras› ve Londra Senfoni Orkestras› gibi ‹ngiliz
orkestralar›nda konuk birinci viyolonsel olarak çald›. 25
yafl›nda Moskova’daki Çaykovski Konservatuar›’nda
doçent olarak bulundu. Ö¤rencilerinin birço¤u,
alanlar›nda baflar›l› isimler olarak New York YCA,
Moskova Çaykovski Yar›flmas›, Polonya Lutoslawski
Yar›flmas›, Cenevre Uluslararas› Müzik Yar›flmas› gibi
yar›flmalarda baflar› sa¤lad› ve Londra Pierre Fournier
Ödülü ödüllere lay›k görüldü. 1685 yap›m› bir Rugieri
viyolonselle sahneye ç›kan Oleg Kogan, 1996 y›l›ndan bu
yana Guildhall Müzik ve Oyunculuk Okulu’nda ö¤retim
üyeli¤ini sürdürüyor.

Perrahia, Bernard d’Ascoli, Yuri Bashmet, Iona Brown
and Jack Brymer among others. He has recorded for
Doron DRC in Switzerland, Opus 111 in France and
Linn Records in the UK and broadcast on Radio France,
Swiss Romande, Israel Radio, Classic FM and BBC
Radio 3. Oleg Kogan has appeared as Guest Principal
with several British orchestras including the
Philharmonia Orchestra and the London Symphony
Orchestra. At the age of 25, Oleg was the youngest
Associate Professor at the Tchaikovsky Conservatoire in
Moscow. Since 1996 he has been teaching at the
Guildhall School of Music and Drama. Many of his
students have distinguished careers and have won many
major awards and prizes at National and International
competitions including the YCA in New York, the
Tchaikovsky Competition in Moscow, Lutoslawski
Competition in Poland, Geneva International
Competition and the Pierre Fournier Award in London.
Oleg plays a Rugieri Cello of 1685.

Oleg Kogan
In 1989 Oleg Kogan won the All-Soviet Union Cello
Competition, which led to recitals and concerto
engagements throughout the Soviet Union. He has
performed with the Moscow Philharmonic, the State
Symphony Orchestra of the USSR, Latvian State
Symphony Orchestra, Geneva Chamber Orchestra and
London Soloist Chamber Orchestra. He has given
recitals in France, Germany, Holland, Israel and
Switzerland and since moving to the UK in 1993 has
regularly appeared as soloist at the Wigmore Hall,
Queen Elizabeth Hall and the Barbican. From 1994 to
1999 Oleg was the cellist of the Shidlof Quartet with a
busy performing and recording schedule in Britain and
abroad. In 1998 he became a founder and artistic
director of the Razumovsky Ensemble, a group of
dynamic soloists and section leaders from world-class
orchestras: musicians who share his passion for
chamber music. He worked with artists such as Murray

Henn›ng Kraggerud
‹skandinavya’n›n en önemli genç sanatç›lar›ndan
Henning Kraggerud, flimdiden Oslo Filarmoni,
Budapeflte Festivali, St. Petersburg Filarmoni, Prag
Senfoni, Stockholm Radyo ve Alman Senfoni
orkestralar›yla sahneye ç›kt›; ‹skoç Kraliyet Ulusal
Orkestras›, Bournemouth Senfoni, Kraliyet Liverpool
Filarmoni, Halle ve BBC Senfoni Orkestras› da dahil
olmak üzere ‹ngiltere’de birçok orkestrayla birlikte
çal›flmalar gerçeklefltirdi. Seçkin ve tan›nm›fl ‹skandinav
orkestralar›n›n tamam›yla yak›n iliflkisini sürdürerek,
Marek Janowski, Ivan Fischer, Paavo Berglund, Kirill
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orchestras including the Royal Scottish National
Orchestra, Bournemouth Symphony, Royal Liverpool
Philharmonic, the Halle and the BBC Symphony
Orchestra. Kraggerud enjoys a close relationship with
many of the major Scandinavian orchestras and has
worked with conductors such as Marek Janowski, Ivan
Fischer, Paavo Berglund, Kirill Petrenko, Yakov
Kreizberg, Mariss Jansons and Kurt Sanderling.
Highlights of the last few seasons have included two
visits to the Komische Oper Orchestra in Berlin
performing Tchaikovsky under Kreizberg and
Mendelssohn under Petrenko, performances of the
Sibelius concerto with the Bergen Philharmonic to open
their season, his highly successful debut at the
Amsterdam Concertgebouw performing Mendelssohn
with the Netherlands Philharmonic Orchestra and in
spring 2004 he was Artist in Residence at the 2004
Bergen International Music Festival, where he
performed recitals, chamber music and concertos
throughout the Festival. Kraggerud enjoys a fine
reputation as leader / soloist of chamber orchestras and
sinfoniettas. He is an innovative improviser and
composer, and is also an outstanding viola player. He
has recorded three critically acclaimed CDs for Naxos.
Henning Kraggerud performs on the famous Guarneri
del Gesu 1744 violin ‘Ole Bull’, once owned by the
famous Norwegian violinist of the same name, which
has been generously loaned to him by, Wen-Long Shi,
owner of the Chi Mei Cultural Foundation, Tainan,
Taiwan.

Petrenko, Yakov Kreizberg, Mariss Jansons ve Kurt
Sanderling gibi fleflerle birlikte çal›flt›. Oda orkestralar›n›n
ve sinfoniettalar›n lideri ve solisti olarak ün kazand›.
Naxos plak flirketi ile elefltirmenlerden övgü toplayan üç
CD albüm yay›nlad›. Sanatç›n›n geçti¤imiz sezonlardaki
performanslar› aras›nda, iki kez davet ald›¤› Berlin
Komische Oper Orkestras› ile Kreizberg yönetiminde
Çaykovski, Petrenko yönetiminde Mendelssohn
konserleri; Bergen Filarmoni Orkestras›’n›n sezon
aç›l›fl›nda Sibelius konçertosu; Hollanda Filarmoni
Orkestras› ile ilk defa sahneye ç›kt›¤› Amsterdam
Concertgebouw’da Mendelssohn konseri ve konuk
sanatç› olarak davet edildi¤i 2004 Bergen Uluslararas›
Müzik Festivali boyunca verdi¤i resitaller, oda müzi¤i ve
konçertolar bulunuyor. Yenilikçi bir do¤açlama ustas›,
besteci ve son derece baflar›l› bir viyola sanatç›s› olan
Henning Kraggerud, kendisine Chi Mei Kültür Vakf›’n›n
(Tainan, Tayvan) sahibi Wen-Long Shi taraf›ndan ödünç
verilen ve ünlü Norveçli keman sanatç›s› Ole Bull’un
ad›n› tafl›yan 1744 yap›m› bir Guarneri del Gesu keman
ile sahneye ç›k›yor.
Henn›ng Kraggerud
Henning Kraggerud is one of Scandinavia’s most
important young artists. He has already performed with
the Oslo Philharmonic, the Budapest Festival Orchestra,
and the St Petersburg Philharmonic, the Prague
Symphony, Stockholm Radio and the Deutsches
Symphonie Orchester as well as many of the British

W›nfr›ed Rademacher
Winfried Rademacher, Kurt Schäffer (Düsseldorf) ve
Josef Suk’un (Viyana) yan› s›ra Sandor Végh, Amadeus
Quartet üyeleri ve Nathan Milstein’›n ö¤rencisi oldu.
Kazand›¤› pek çok ödülün ard›ndan baflar›l› ve çokyönlü
bir kariyere bafllad›. Claudio Abbado ile Avrupa Oda
Orkestras›, Günter Wand ile Kuzey Almanya Radyo
Orkestras›, Celibidache’›n Münih Filarmoni Orkestras› ve
birçok oda orkestras›nda konzertmeister olarak görev
ald›. Bu topluluklar›n birço¤uyla genifl kapsaml› turnelere
ç›kt›; birlikte pek çok festivale kat›ld›¤› Linos Ensemble
toplulu¤unu kurdu. Jean Francaix, Wolfgang Rihm ve
Isang Yun gibi besteciler taraf›ndan Rademacher’in
topluluklar› için yaz›lan yap›tlar›n tamam› albüm olarak
yay›nland›. 1986 y›l›nda Lübeck’teki Musikhochschule
okuluna profesör olarak atand›; 1992 y›l›nda Almanya’da
Musikhochschule Trossingen’de ders vermeye bafllad›.
James Creitz ve Mario de Secondi ile birlikte, genç
profesyonellere tan›nm›fl oda müzisyenleriyle prova
yapma ve konsere ç›kma f›rsat› veren Open Chamber
Music projesini bafllatt›. 1991 y›l›ndan bu yana
Almanya’n›n Weikersheim kentindeki uluslararas› oda
müzi¤i kurslar›n›n sanat yönetmenli¤ini sürdüren
Winfried Rademacher, Nicolaus Gagliano taraf›ndan 1773
y›l›nda yap›lm›fl bir kemanla sahneye ç›k›yor.
74

ilk resitaliyle, ça¤dafllar› aras›nda öne ç›kan bir sanatç›
olarak kariyerine bafllad›. Mezuniyetinin ard›ndan çok
say›da yar›flmaya kat›ld›, burs ve ödüller kazand›. 1992
Haziran’›nda Genç Konser Sanatç›lar› Vakf›’n› temsil
etmek üzere seçildi. 1995 y›l›nda Avrupa’da birçok resital
olana¤› sa¤layan, her genç sanatç›n›n hayalindeki,
Avrupa’n›n Yükselen Y›ld›zlar› Ödülü’nü kazand›.
Menuhin Gstaad, Cheltenham, Dartington, Brighton,
Bath, Aldeburgh, Colmar, Mecklenburg ve SchleswigHolstein gibi önemli müzik festivallerinde sahneye ç›kt›.
Konçerto sanatç›s› olarak BBC Filarmoni, Londra
Filarmoni, Birmingham Senfoni, Kraliyet Filarmoni,
Hallé, Philharmonia, Kraliyet Liverpool Filarmoni, ‹skoç
Kraliyet Ulusal Orkestras›, Bournemouth Senfoni ve
Sinfonietta, Londra Mozart Players, Northern Sinfonia,
Orchestra of St. John’s Smith Square, BBC ‹skoç Senfoni,
Ulster Orkestras›, Varflova Sinfonia ve ‹sveç Oda
Orkestras› ile birlikte pek çok çal›flmaya imza att›. 1995
y›l›nda Sally Beamish’in Viyola Konçertosu’nun dünya
prömiyeriyle ilk BBC Promenade konserini verdi; 1997
Aldeburgh Festivali’nde ise Benjamin Britten’in daha
önce yay›nlanmam›fl olan Keman, Viyola ve Orkestra ‹çin
Konçertosu’nun dünya prömiyerini gerçeklefltirdi.
Uluslararas› bir viyola sanatç›s› olan Dukes,
baflar›lar›ndan dolay› 2006 y›l›nda oybirli¤i ile Guildhall
Müzik ve Oyunculuk Okulu fahri üyesi seçildi. Solo
çal›flmalar›n› sürdüren Philip Dukes, Londra Kraliyet
Müzik Akademisi’nde keman profesörü, Belfast Queens
Üniversitesi’nde konuk sanatç› ve Wells Cathedral
Okulu’nda yayl›lar bölümü baflkan› olarak bulunuyor.

W›nfr›ed Rademacher
Winfried Rademacher studied with Kurt Schäffer
(Düsseldorf), Josef Suk (Vienna), as well as with Sandor
Végh, members of the Amadeus Quartet and Nathan
Milstein. After numerous prizes he began a successful
and varied career. Rademacher has served as
concertmaster of Chamber Orchestra of Europe with
Claudio Abbado, the North German Radio Orchestra
with Günter Wand as well as of Celibidache’s Munich
Philharmonic and numerous chamber orchestras. He
has toured extensively with several of these ensembles.
He is a leader of the Linos Ensemble, with which he has
appeared in many festivals. Composers such as Jean
Francaix, Wolfgang Rihm and Isang Yun have written
works for his ensembles which also were recorded. In
1986 Rademacher accepted a professorship at the
Musikhochschule in Lübeck, and teaches since 1992 as
a professor at the Musikhochschule Trossingen in
Germany. He has served since 1991 as Artistic Director
of the International Chamber Music Courses in
Weikersheim, Germany. Together with James Creitz
and Mario de Secondi, he is a founding member of
Open Chamber Music, a project which offers young
professionals the chance to rehearse and perform with
established chamber musicians. Winfried Rademacher
performs on a violin made by Nicolaus Gagliano in 1733.

Ph›l›p Dukes
Philip Dukes, Londra ve New York’ta Mark Knight, Yfrah
Neaman ve Michael Tree gibi isimlerin ö¤rencisi oldu.
Londra South Bank’teki The Strad dergisi taraf›ndan
“dünya çap›nda” yorumuyla de¤erlendiriledi¤i 1991 tarihli
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alan›nda Lindsay’s, Medici String Quartet, Schidlof String
Quartet, Razumovsky Ensemble, Lyric String Quartet,
Gidon Kremer ve Toplulu¤u, Robert Cohen ve Barry
Douglas gibi müzisyenlerle çal›flt›; Richard Strauss’un oda
müzi¤i yap›tlar›n›n tamam›n› Hyperion etiketiyle London
Winds toplulu¤uyla, Teldec etiketiyle ise Wind Soloists of
the Chamber Orchestra of Europe toplulu¤uyla kaydedip
yay›nlad›. BBC için Steve Reich, Martin Butler, Alban Berg,
John Ireland ve Arnold Bax gibi sanatç›lar›n yap›tlar›n›
kayda ald›. Uluslararas› Klarnet Kongresi Yar›flmas›’n›
kazanan ilk ‹ngiliz sanatç› oldu; Kraliyet Denizafl›r› Müzik
Yar›flmas›’nda da baflar› sa¤lad›. 2003 y›l›nda St.
Petersburg ve Moskova’da dünyan›n en sayg›n
orkestralar›n›n önde gelen isimlerinin oluflturdu¤u Dünya
Bar›fl Orkestras›’na davet edildi. 2002 y›l›ndan bu yana
Trinity College of Music’te klarnet profesörü olarak görev
yapan Michale Whight, Kraliyet Filarmoni Orkestras›’nda
birinci klarnet olarak görevini sürdürüyor ve BBC
taraf›ndan düzenlenen Y›l›n Genç Sanatç›s› Ödülü
Jürisi’nde yer al›yor.

Ph›l›p Dukes
Philip Dukes’ recital debut at London’s South Bank in
1991, described by The Strad magazine as ‘world class’,
marked the beginning of a career that is now established
as one of the foremost of his generation. His principal
teachers in London and New York have included Mark
Knight, Yfrah Neaman and Michael Tree. Having
completed his studies, Dukes won a succession of
awards, scholarships, prizes and competitions, and in
June 1992 was selected for representation by Young
Concert Artists Trust. In 1995 Philip Dukes won the
coveted European Rising Stars Award which lead to
recitals throughout Europe. He has performed at several
major music festivals including Menuhin Gstaad,
Cheltenham, Dartington, Brighton, Bath, Aldeburgh,
Colmar, Mecklenburg and Schleswig-Holstein. As a
concerto soloist, Philip has appeared with the BBC
Philharmonic, London Philharmonic, City of
Birmingham Symphony, Royal Philharmonic, The
Hallé, The Philharmonia, The Royal Liverpool
Philharmonic, The Royal Scottish National Orchestra,
Bournemouth Symphony and Sinfonietta, London
Mozart Players, Northern Sinfonia, Orchestra of St
John’s Smith Square, BBC Scottish Symphony, Ulster
Orchestra, Warsaw Sinfonia and the Swedish Chamber
Orchestra. In 1995 Dukes made his BBC Promenade
Concert debut giving the world première of the viola
concerto by Sally Beamish and at the 1997 Aldeburgh
Festival, he gave the world première of the previously
unpublished concerto for violin, viola and orchestra by
Benjamin Britten. In addition to his solo engagements
Dukes is Professor of Viola at the Royal Academy of
Music London, Artist in Residence at Queens University
Belfast, and Head of Strings at Wells Cathedral School.
In 2006 Philip Dukes was unanimously elected a
Fellow of the Guildhall School of Music and Drama in
recognition of his success as an international viola
soloist.

conducted by Kent Nagano in the presence of the
composer. He has appeared at the Brinkburn Festival
with a performance of the Nielsen Concerto conducted
by Paul McCreech and most recently gave two
performances of Weber’s second concerto with Northern
Sinfonia. In the field of chamber music Whight has
worked with the Lindsay’s, the Medici String Quartet,
the Schidlof String Quartet, the Razumovsky Ensemble,
the Lyric String Quartet, Gidon Kremer and friends,
Robert Cohen and Barry Douglas as well as recording
the complete chamber music of Richard Strauss with
London Winds for Hyperion and with the Wind Soloists
of the Chamber Orchestra of Europe for Teldec. Whight
has recorded for the BBC including works by Steve
Reich, Martin Butler, Alban Berg, John Ireland and
Arnold Bax. He was the first British winner of the
International Clarinet Congress Competition and also
won the Royal Overseas League Competition (woodwind
and brass). On the other side of the fence, he regularly
helps to judge the BBC’s Young Musician of the Year
Award. Whight was invited to play in the 2003 World
Orchestra for Peace, an orchestra made from leading
musicians from the world’s major orchestras in St
Petersburg and Moscow. In 2002 Whight was appointed
Professor of Clarinet at Trinity College of Music.

1790’l› y›llar bestecinin gerçekten korunmaya ihtiyaç
duydu¤u bir dönemdi. Anton Stadler ise o günlerde onun
evinde sayg›s›z bir konuk gibi yaflam›fl, yemifl içmifl, ald›¤›
borçlar› hiçbir zaman ödememifl, hatta gizlice rehin
senetlerini satm›flt›. Ama Mozart klarnetten, yumuflak,
insan sesi benzeri t›n›lar elde eden Stadler’e sevgisini bu
harika oda müzi¤i yap›t›yla göstermekten kaç›nmad›.
Üstelik bu s›k›nt›l› günlerini Beflli’ye yans›tmad›.
Sonsuz bir kaynaktan akan ezgilerle, konçertant flekilde
oda müzi¤i unsurlar›yla ifllenen, klarnete öncelik tan›yan
ama hiçbir zaman di¤er çalg›lar› egemenli¤ine almas›na
izin verilmeyen Beflli, gerçek bir oda müzi¤i havas› tafl›r.
Yap›t, ancak Mozart öldükten sonra, efli Konstanze
taraf›ndan 31 May›s 1800 tarihli mektupla André’ye
yolland› ve J. André taraf›ndan Op. 108 olarak
Offenbach’ta yay›mland›.
1. Bölüm çabuk (allegro) tempoda, 4/4’lük ölçüde,
la majör tonda, sonat formundad›r. Ancak Dr. Köchel,
temponun ilk bask›da belirtildi¤i üzere, iki misli h›zl›
(alla breve) olmad›¤›n› aç›klar. Zengin armonilerle
ifllenen soylu ana temay› birinci keman sunar. Daha
sonra tematik önem kazanacak melodiyi klarnet arabesk
motiflerle süsler. Bu yöntem teman›n ikinci cümlesinde
de tekrarlan›r. Kemanlar süslemeleri sürdürürken, klarnet
birinciyle ilgili bir yan temay› sunar. Buna daha sonra
viyolonsel de pizzicato’larla kat›larak romantik bir hava
oluflturur. Klarnetin bunu alarak çeflitli t›n› efektleriyle
ifllemesini, birinci keman›n temay› uygun dominantta
duyurmas› izler. Buradaki tril ve kadanstan sonra ilk
temayla ilgili tatl› (dolce) bir cümle codetta’y› bafllat›r ve
serim (exposition) dominantta sona erer. Gelifltirim
(developpement) k›sm›nda ise, arka planda do majör
tonda duyulan ana temayla birlikte arabesk süslemeler
yo¤unluk kazan›r; her yayl› çalg›, klarnetin aç›fl cümlesini
canl› tarzda tekrarlayarak belirginlefltirir. Klarnetin
kat›l›m›yla en pesten en tize k›r›k akorlarla ilginç t›n›lar
elde edilir. Tüm temalar hafifçe de¤iflerek yinelenir ve
bölüm görkemli bir coda ile sona erer.
2. Bölüm a¤›rca (larghetto) tempoda, 3/4’lük ölçüde, re
majör tonda, klarnet için derin anlaml› bir arioso gibidir.
Mozart’›n en güzel a¤›r bölümlerinden biri olan bu iki
temal› bölümde, önce 1. Bölüm’ün yan temas› klarnet
taraf›ndan sunulur. Mozart bu duygulu anlat›m›
vurgulayabilmek için yayl› çalg›lar›n tümden sürdinli
çalmas›n› öngörmüfltür. ‹kinci tema ise birinci keman›n
onalt›l›k notalar›yla belirlenir ve klarnet bunu süslü
tarzda cevaplar. ‹ki çalg›n›n bu diyalo¤u sonda minör
tonda hüzünlü ve duygulu anlat›m›yla romantik ça¤a
armonik bir seslenifl gibi yans›r. Klarnetin giriflteki temay›
tekrarlamas›na kadar geniflleyen bölüm, yayl› çalg›lar›n
onalt›l›k triyolelerle yumuflakça canland›rd›¤› coda ile
sona erer.
3. Bölüm la majör tonda, 3/4’lük ölçüdeki geleneksel
menuet ile bafllar. Tekrar sürdinsiz çalan yayl› çalg›lar bu
biraz buruk, ama sa¤lam yap›l› klarnetle eflit flartlarla bir
araya gelir. Menuet iki trio bölmesi ile gereken kontrast›
sa¤lar. I. Trio, la minör tonda ve yaln›zca dört yayl› çalg›

PROGRAM NOTLARI
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Klarnet Befllisi, La Majör, KV 581
Allegro
Larghetto
Menuetto
Trio I
Trio II
Allegretto con variazioni
Adagio
Allegro

M›chael Wh›ght
Michael Whight, 1990-1998 y›llar› aras›nda Philharmonia
Orkestras›’nda birinci klarnet olarak bulundu; daha sonra
Londra merkezli orkestralar›n›n tamam›nda, Avrupa Oda
Orkestras›’nda ve ‹ngiltere’nin birçok orkestras›nda konuk
birinci klarnet olarak rol ald›. 2000-2002 y›llar› aras›nda
Northern Sinfonia Orkestras›’n›n birinci klarneti oldu.
Leonard Slatkin yönetimindeki Philharmonia ile ‹ngiltere
ve d›fl›ndaki konserlerde solist olarak sahneye ç›kt›;
Robert Craft ile birlikte Stravinsky’nin Ebony Concerto adl›
yap›t›n› kaydetti. 2000 y›l› ocak ay›nda San Francisco’da
John Adams’›n Gnarly Buttons Konçertosu’nu Kent
Nagano yönetiminde, bestecinin de kat›ld›¤› iki konserde
seslendirdi. Paul McCreech yönetiminde Nielsen
Concerto performans›yla Brinkburn Festivali’ne kat›ld›.
Son olarak Northern Sinfonia eflli¤inde Weber’in ‹kinci
Konçertosu’nu seslendirdi¤i iki konser verdi. Oda müzi¤i

M›chael Wh›ght
Michael Whight is Principal Clarinet with the Royal
Philharmonic Orchestra. He was Principal with the
Philharmonia Orchestra from 1990-1998 and since
leaving Whight has appeared as Guest Principal with all
the London Orchestras, the Chamber Orchestra of
Europe and many in the rest of Great Britain. He was
Principal Clarinet with Northern Sinfonia from 20002002. Whight appeared as soloist with the Philharmonia
conducted by Leonard Slatkin in the UK and abroad, and
recorded Stravinsky’s Ebony Concerto with Robert Craft.
In January 2000 Whight gave two performances of John
Adams’ concerto Gnarly Buttons in San Francisco
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Mozart on üç beflli yazd›: Bunlardan dokuz tanesi –ikisi
üflemeli befllilerden düzenlenen– yayl› çalg›lar için, biri
kornolu (KV407), biri piyano ve üfleme çalg›lar (KV452),
biri klarnet ve yayl› çalg›lar (KV581), biri de armonika-flütobua-viyola-viyolonsel için Adagio ve Rondo’dur (KV617).
“Viyana, 29 Eylül 1791” tarihiyle kayda geçti¤i klarnet, iki
keman, viyola ve viyolonsel için Beflli’yi arkadafl›, Mason
Locas› dostu ve saray orkestras›n›n usta klarnetisti Anton
Stadler’e (1753-1812) ithaf eden bestecinin 8 Nisan 1790
tarihli mektubunda da Stadler Befllisi olarak tan›mlad›¤›
yap›t ilk kez 22 Aral›k 1789’da Viyana’da Burgtheater’da,
Besteciler Emeklilik Vakf› (Pensionfonds der Tonkünstler)
yarar›na verilen konserde seslendirildi. Daha önce
1784’te KV 452 Beflli’de de klarnet partisini, piyanoda
Mozart’›n eflli¤inde çalan Anton Stadler bu Beflli’de de
solist oldu; birinci kemanda J. Zistler görev al›rken, bir
söylentiye göre Mozart da viyola partisini çalm›flt›.
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içindir; II. Trio ise la majör tonda, canl› ve bir Tirol ezgisi
gibi halk dans› havas›ndad›r. Klarnet burada bir halk
çalg›s› olan chalumeau (flalümo) gibi ustal›¤›n› sergiler.
Trio’lardan sonra menuetin tekrar›yla bölüm sona ulafl›r.
4. Bölüm la majör tonda, 4/4’lük ölçüde, bu kez alla
breve olarak daha çabukça h›zda varyasyonlar› (allegretto
con variazioni) içerir. ‹ki kez tekrarlanan sekiz mezürlük
tema befl varyasyonda, sadelikle ve sanat gösterisinin
uyumu Mozart’a özgü büyük ustal›kla gerçeklefltirilir. Bu
zarif tema önce, 1. Varyasyon’da klarnetin öncülü¤ünde
ifllenir. 2. ve 3. Varyasyonlarda klarnet geri planda kal›r. La
minör tondaki 3. Varyasyonda viyola ön plana ç›kar. 4.
Varyasyon a¤›r (adagio) tempoda klarnete duygulu bir
anlat›m sunma olana¤› sa¤lar. Beflli’nin ikinci
bölümünün derinli¤ini an›msatan bu varyasyondan sonra
tempo h›zlan›r, allegro’ya dönüflür ve yap›t› nefleyle sona
erdirir. (Süre 29’)

Gerçekten de Beethoven bu bestesinde ilk defa homofon
(bir ses partisi melodiyi sunarken, di¤er partilerin efllik
etmesi) ve polifon (çoksesli) yaz›fl stilinin mükemmel bir
sentezini sa¤lam›flt›r. Her dört bölümü ayr› ayr› sonat
biçiminde ifllenen dörtlü al›fl›lm›fl her türlü form
kayg›s›ndan uzak düflünülmüfl, besteci her istedi¤ini
serbestçe gerçeklefltirmifltir. Yap›tta tema yerine tema
gruplar› oluflturulmufl, karfl› temalar›n yerini üçlü fikirler
alm›flt›r. 4/4’lük ölçüde ve fa majör tonda bafllayan 1.
Bölüm’de çabuk (allegro) tempodaki ana temay›
viyolonsel adeta bir orkestra t›n›s›yla, karfl› ç›kan di¤er
çalg›lara ra¤men soylu ve an›tsal biçimde duyurmaya
çal›fl›r. Beethoven serimden (exposition) sonra al›fl›lm›fl
olan tekrar› da yapmaz ve devam eder. Ana tema art›k
ortaya konulmaz, kendi gücüyle geliflmeye çal›fl›r ve hayret
verici bir flekilde yay›l›r. 3/8’lik ölçüde, si bemol majör
tonda bafllayan 2. Bölüm’de k›vrak canl›l›kta ve daima
flakac› biçimdeki (allegretto vivace e sempre scherzando)
tempoda ritmik altyap›n›n vurgular›n de¤ifltirilmesi
dinleyicilerin garibine gitmifl, scherzo al›fl›lm›fl dans
çeflitlemesi halinden uzaklaflm›flt›r. Giriflte solo
viyolonselin duyurdu¤u scherzo karakteristi¤e solo ikinci
keman cevap vermifl, birinci keman ve viyola da bu oyunu
tekrarlayarak yeni fikirlere yol açm›fl, yeni tema gruplar›
do¤mufltur. Fa minör tonda, 2/4’lük ölçüde, çok a¤›r ve
üzgün (adagio molto e mesto) tempoda giren 3. Bölüm,
içten gelen huzursuzlu¤un yans›t›ld›¤› bir matem müzi¤i
havas›ndad›r. Beethoven bu bölümü kardeflinin ölümü
üzerine besteledi¤ini taslaklar›n üzerinde flu sözlerle
belirtmifltir: “Kardeflimin mezar› üzerinde a¤layan sö¤üt
ya da akasya a¤ac›...” Ancak baz› biyografi yazarlar› bu
bölümün Beethoven’in di¤er kardefli Karl’›n 26 May›s
1806 günü –besteci taraf›ndan onaylanmayan– evlili¤i
nedeniyle yaz›lm›fl bir kitabe oldu¤unu belirtir, baz›lar› da
Beethoven’in do¤umundan bir y›l önce do¤an ve alt›
günlükken ölen ayn› adl› kardefli için bestelendi¤ini öne
sürer. Her ne flekilde olursa olsun, bu bölüm sonat
formunda iki ezgili bir a¤›tt›r. Her iki ezgi de genifl aral›kl›
notalar üzerine kurulmufltur ve ilki birinci keman
taraf›ndan sunulur, ikincisi de viyolonsel taraf›ndan
duyurulurken keman üstte süslü ifllemeler örer. Dört çalg›
da birbirine afl›r› bir içtenlik ve duygusall›kla ba¤lanm›flt›r;
ancak birinci keman›n ayd›nl›k do majör tonundaki virtüöz
kadans› bölümün zirvesini oluflturur. Ara verilmeden
finale, 2/4’lük ölçüde, fa majör tonda ve çabuk (allegro)
tempodaki 4. Bölüm’e (theme russe. allegro) geçilir.
Viyolonsel bu arada canl› bir Rus ezgisini sergiler.
Beethoven’in bu temay› da Ivan Pratsch’›n yay›mlad›¤› Rus
Halk fiark›lar› dizisinden ald›¤› belirtilir. Buradaki flark›,
minör tonda ve a¤›r tempoda olmas›na karfl›n, sonat
formundaki bu finalde majör tonda ve iki misli h›zda
uygulanm›flt›r. Rondo ve sonat formlar›n›n kar›flt›¤› finalde
bu temadan geliflen bölüm büyür, bir yap›t haline gelir.
Bitiflten biraz önce birkaç mezür adagio temposunda
a¤›rlafl›r; pianissimo (ppp) fleklinde duyulmaz olur. Presto
tempoda, kuvvetli akorlarla sona erer. (Süre 41’)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü, Fa Majör, Op. 59, No. 1,
“Razumovsky”
Allegro
Allegretto vivace e sempre scherzando
Adagio molto e mesto
Theme russe (Allegro)
Beethoven on sekiz dörtlü besteledi. Bunlardan Op. 59
üç Dörtlü, Razumovski Kuartetleri ad›yla tan›n›r. 1806’da
yaz›larak, yeni saray›n›n aç›l›fl› dolay›s›yla Viyana’daki Rus
Elçisi, Kazak as›ll› Kont Andreas Krilloviç Razumovski’ye
(1752-1836) ithaf edilen bu dörtlüler müzikseverlerden
çok, müzikten anlayanlara hitap etti¤i için konser
salonlar›nda ilgi uyand›rmad›.
Kendini “tümüyle bu yap›ta adad›¤›n›” belirten Beethoven
26 May›s’ta bafllad›¤› ilk kuarteti (Fa Majör) 5 Temmuz
1806 günü bitirmifl, 3 Eylül günü de yay›nc›s›na üç
kuartetin de tamamland›¤›n› bildirmiflti. ‹ki keman, viyola
ve viyolonsel için yaz›lan üç kuartet ilk kez 1808 y›l› Ocak
ay› içinde Viyana’da Schreyvogel yay›nevi taraf›ndan
bas›ld›. Dizinin ilki olan Fa Majör Dörtlü k›rk dakikay› aflan
süresiyle daha önce yaz›lan dörtlülerden, hatta bestecinin
ço¤u senfonilerinden bile daha uzundu. Beethoven, kendi
de keman çalan ve sanat koleksiyonu yapan elçiye yap›t›n›
be¤endirmek için, finalde bir Rus temas› da kullanm›flt›.
Carl Czerny’nin yazd›¤›na göre, 1807 fiubat’›nda, kontun
saray›n›n yap›m› daha bitmedi¤i için Viyana’da bilinmeyen
bir yerde ilk kez çal›nan yap›t›n yorumunda yer alan
müzikçiler ve bestecinin arkadafl› kemanc› Schuppanzigh
kötü bir flaka yap›ld›¤›n› sanm›fl, Gyrowetz harcad›¤›
paraya üzülmüfl, ünlü viyolonselci Romberg notalar› yere
at›p çi¤nemiflti. Dinleyiciler ise gülüp alay ediyor, besteyi
bir delinin saçmalamalar› say›yorlard›.
Beethoven’in iste¤i üzerine her üç kuartetin de keman
partilerinin doigté’lerini (parmak iflaretlerini) yapan ‹talyan
kemanc› Felice Radicati (1778-1823), “Herhalde bunu
müzik addetmiyorsunuz” deyince Beethoven flu cevab›
vermiflti: “Sizin için de¤il, ama sonraki kuflaklar için.”
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ZÜRICH ODA ORKESTRASI
ZURICH CHAMBER ORCHESTRA
Zür›ch Oda Orkestras› Zur›ch Chamber Orchestra
Muha› Tang flef conductor
Johannes Moser viyolonsel violoncello
Felix Mendelssohn
Sinfonia, Si minör, No. 10 Symphony in B minor, No.10
Grave
Allegro
Joseph Haydn
Viyolonsel Konçertosu, Do Majör, Hob. VIIb. No. 1
Concerto for in Violoncello C Major, Hob. VIIb. No.1
Moderato
Adagio
Allegro molto
Piotr Ilyich Tchaikovsky
Serenat, Do Majör, Op. 48 Serenade in C Major, Op.48
Pezzo di forma di Sonatina: Andante ma non troppo-Allegro
moderato
Valse: Moderato
Elégie: Larghetto elegiaco
Finale (Tema Ruso): Andante-Allegro con spirito

Muha› Tang
Uluslararas› kariyerine 1983 y›l›nda Herbert von
Karajan’›n davetiyle Berlin Filarmoni Orkestras›’n›n
sezonluk konser serisini yöneterek bafllayan Muhai Tang,
bu baflar›n›n ard›ndan Berlin Filarmoni ile konserlere
devam etti. Londra Filarmoni, Leipzig Gewandhaus,
Staatskapelle Dresden, Bayerischer Rundfunk, Orchestre
de Paris, Orchestre National de France, St. Petersburg
Filarmoni, Sydney Senfoni ve San Francisco Senfoni
Orkestras› da dahil olmak üzere dünyan›n önde gelen
orkestralar›ndan davetler ald›. Güçlü sahne duruflu ve
do¤al, zarif tekni¤iyle müzisyenlerin oldu¤u kadar
seyircilerin de be¤enisini kazanarak, Mstislav
Rostropovich, Yehudi Menuhin, Itzhak Perlman, JeanPierre Rampal, Martha Argerich ve Anne-Sophie Mutter
gibi seçkin sanatç›larla çeflitli çal›flmalara imza att›.
Flanders Kraliyet Filarmoni, Çin Ulusal Senfoni,
Avustralya Queensland ve Lizbon Gulbenkian
orkestralar›nda birinci flef olarak görev ald›. 1987’den
2000 y›l›na dek Gulbenkian Orkestras›’n›n birinci
flefili¤ini üstlendi; bu on iki y›ll›k dönem süresince
uluslararas› turneler ve albüm kay›tlar›yla orkestran›n
ününü pekifltirdi. Müzik ve sahne sanatlar›n›n
birlikteli¤ine duydu¤u ilginin sonucu olarak farkl›
k›talarda pek çok opera yönetti; bunda Çin sinemas›nda
önemli bir yönetmenin o¤lu olmas›n›n da pay› vard›.
Geçti¤imiz y›llarda, Helsinki’deki Finlandiya Ulusal
Operas›’nda daimi flef olarak görev ald› ve burada
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reputation with international tours and recordings. His
international recognition began when Herbert von
Karajan invited him to conduct the Berlin Philharmonic
Orchestra in its 1983 subscription series. This success
led to repeat appearances with the Berlin Philharmonic
and invitations from many of the world’s leading
orchestras such as the London Philharmonic, Leipzig
Gewandhaus, Staatskapelle Dresden, Bayerischer
Rundfunk, Orchestre de Paris, Orchestre National de
France, St. Petersburg Philharmonic, Sydney Symphony
and the San Francisco Symphony Orchestras amongst
many others.

“Gölgesi Olmayan Kad›n”, “Turandot’dan Güllü fiövalye”
ve “Pique Dame” gibi son derece baflar›l› yeni yap›mlar›n
yan› s›ra “Madame Butterfly”, “Tosca”, “K›rlang›ç”,
“Boris Godunov”, “Figaro’nun Dü¤ünü”, “La Traviata”,
“Sevil Berberi” ve “Othello” gibi yap›tlar›n yönetimini de
üstlendi. Ayr›ca yine Helsinki’de, övgüyle karfl›lanan
“Bahar Ayini” ile yeni bir “Ku¤u Gölü” yap›m› gibi bale
gösterimlerini yönetti. 2006 Eylül’ünde Zürich Oda
Orkestras›’nda sanat yönetmeni ve daimi flef olarak
göreve bafllad› ve orkestran›n kendi idaresindeki ilk
sezonunu büyük bir baflar›yla tamamlamas›na katk›
sa¤lad›. Bu görevi Bach’tan ça¤dafl bestecilere uzanan
son derece genifl repertuar›yla birlikte hep ilgi duydu¤u
oda müzi¤i repertuar›n› gelifltirmek için de¤erli bir f›rsat
oldu. Ayn› y›l Queensland Orkestras›’nda onur flefi ve
sanat dan›flman› olarak görev alan Muhai Tang,
önümüzdeki sezondan itibaren Çin Ulusal Senfoni
Orkestras›’n› onursal flef olarak yönetecek.

Johannes Moser
1979 y›l›nda Münih’te do¤an Johannes Moser, sekiz
yafl›nda bafllad›¤› viyolonsel e¤itimini 1997 y›l›nda Prof.
David Geringas’›n ö¤rencisi olarak sürdürdü. 2000
y›l›nda Riga’da düzenlenen Davidoff Yar›flmas› ile 2001
y›l›ndaki Berlin Mendelssohn Yar›flmas›’nda birincilik
ödülleri kazand›. 12. Çaykovski Yar›flmas›’n› kazand›¤› ve
Rokoko Varyasyonlar› yorumuyla özel ödül ald›¤› 2002
y›l›, uluslararas› kariyerinin dönüm noktas› oldu. Bu
tarihten günümüze kadar olan dönemde Avrupa’da ve
dünyan›n dört bir yan›nda sahneye ç›kt›; Pierre Boulez
yönetimindeki Chicago Senfoni, Riccardo Muti
yönetimindeki Bavyera Radyo Senfoni ve Valery Gergiev
yönetimindeki Londra Senfoni Orkestras› gibi seçkin
orkestralarla birlikte çal›flt›; geçti¤imiz y›l Blossom Müzik
Festivali’nde Franz Welser-Möst yönetimindeki Cleveland

Muha› Tang
Muhai Tang became Artistic Director and Chief
Conductor of the Zurich Chamber Orchestra in
September 2006 and his first season has been a
resounding success. He assumed the title of Conductor
Laureate and Artistic Advisor at The Queensland
Orchestra in 2006 and from this season he will be
Conductor Laureate of the China National Symphony
Orchestra. Muhai Tang has an extraordinarily wide
repertoire, ranging from Bach to composers of today
and his role as Artistic Director and Chief Conductor of
the Zurich Chamber Orchestra is an opportunity for
him to explore the chamber orchestra repertoire which
has always been close to his heart. Son of a famous film
director in China, Muhai Tang has always been drawn
to the musical stage, and has conducted opera on
several continents. He previously held the position of
Chief Conductor of the Finnish National Opera in
Helsinki where he conducted highly successful new
productions of Die Frau Ohne Schatten, Turandot, Der
Rosenkavalier and Pique Dame, and also Madame
Butterfly, Tosca, La Rondine, Boris Godunov, The
Marriage of Figaro, La Traviata, The Barber of Seville
and Othello. His ballet performances with the company
included an acclaimed Sacre du Printemps and a new
production of Swan Lake. He is a favourite with
audiences and musicians alike, with an engaging stage
presence and graceful and natural technique. He has
worked with numerous great artists such as Mstislav
Rostropovich, Yehudi Menuhin, Itzhak Perlman, JeanPierre Rampal, Martha Argerich and Anne-Sophie
Mutter to name just a few. Muhai Tang has held
Principal Conductor positions with the Royal
Philharmonic Orchestra of Flanders, China National
Symphony Orchestra, Queensland Orchestra Australia
and the Gulbenkian Orchestra in Lisbon. He was
Principal Conductor of the Gulbenkian Orchestra for 12
years, from 1987 to 2000, enhancing the orchestra’s
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8 and became a student of Professor David Geringas
in 1997. He won first prize in the 2000 Davidoff
Competition in Riga and the 2001 Mendelssohn
competition in Berlin. His first recital disc was released
by Hänssler Classics in summer 2006 with sonatas by
Shostakovich, Weinberg and Boris Tchaikovsky and was
awarded the ECHO Klassik 2007 Award for Young
Artist (cello). A second disc, ‘Brahms and his
Contemporaries Vol. 1’ features sonatas by Brahms,
Fuchs and Zemlinsky and was released in summer
2007.

Orkestras›’yla baflar›l› bir performans gerçeklefltirdi ve bu
çal›flmas›yla Cleveland Plain Dealer taraf›ndan “hayranl›k
uyand›r›c› bir k›vrakl›¤a ve müthifl bir ifade gücüne
sahip” s›fat›yla nitelendirildi. Uluslararas› alanda Los
Angeles Filarmoni, New York Filarmoni, Vancouver
Senfoni, Colorado Senfoni, Münih Filarmoni, Alman
Senfoni, SWR Stuttgart Radyo Senfoni, Bavyera Radyo
Senfoni, Bamberg Senfoni ve Saarbrücken Radyo Senfoni
Orkestras› verdi¤i konserlere ek olarak Riccardo Muti ve
Cherubini Orkestras› ile bir ‹talya turnesi gerçeklefltirdi.
Verbier Festivali, Schleswig-Hostein Festivali, Kissinger
Yaz Festivali, Gstaad Festivali ve Rheingau Müzik
Festivali de dahil olmak üzere çok say›da festivale kat›ld›.
2006 yaz›nda fiostakoviç, Weinberg ve Boris Çaykovski
sonatlar›ndan oluflan ilk resital albümünü Hänssler
Classics etiketiyle yay›nlad›; bu albümle ECHO Klassik
2007 Genç Sanatç› Ödülü’nün sahibi oldu. Brahms,
Fuchs ve Zemlinsky sonatlar›na yer veren ikinci albümü,
“Brahms and his Contemporaries Vol. 1” ad›yla
geçti¤imiz y›l yay›nland›. Johannes Moser önümüzdeki
sezonda da Tonhalle, Malmö Senfoni, Bergen Filarmoni
ve New York Filarmoni orkestralar›yla yo¤un resital
program›n› ve konserlerini sürdürecek.

Zür›ch Oda Orkestras›
1945 y›l›nda Edmond de Stoutz taraf›ndan kurulan Zürich
Oda Orkestras›, k›sa sürede uluslararas› üne kavuflarak
kendi alan›nda önde gelen bir topluluk oldu. Prag Bahar
Festivali ile ‹stanbul Müzik Festivali gibi uluslararas›
festivallere düzenli olarak davet edildi ve dünya çap›ndaki
ünü, Viyana’daki Musikverein, Berlin’deki Konzerthaus
ve Hamburg’daki Leiszhalle gibi salonlarda verdi¤i
konserlerin yan› s›ra Avrupa, ABD ve Çin’de düzenlenen
kapsaml› konser turneleriyle giderek ço¤ald›. 1990’l›
y›llar›n ortas›ndan itibaren Howard Griffitsh taraf›ndan
yönetildi¤i on y›l boyunca uluslararas› öneme sahip bir
topluluk olarak konumunu güçlendirdi. 2006-2007
sezonu bafl›nda ünlü flef Muhai Tang’› yeni sanat
yönetmeni ve birinci flef olarak görevlendirdi. Mozart’›n
250. do¤um y›ldönümünün kutland›¤› 2006 y›l›nda,
tamamlanmam›fl L’Oca del Cairo operas› ve Der
Schauspieldirektor müzikal komedisinin konçerto
yorumu da dahil olmak üzere tüm yönleriyle bestecinin
yap›tlar›n›n tamam›ndan bir kesit sundu. Howard
Griffitths’in önderli¤inde –Reinhard Goebel, Bruno Weil,
Paul Goodwin ve David Stern gibi dönem müzi¤i
uzmanlar›yla ortak çal›flmalar sonucunda– barok müzik
konusunda yorumlar›yla kendini kabul ettiren topluluk,
klasik Viyana repertuar›nda uzmanlaflt›. Haydn, Mozart
ve Beethoven bestelerini seslendiren orkestra, ayr›ca son
y›llarda –hem konser salonlar›nda hem de müzik
albümlerinde– Ferdinand Ries, Luigi Cherubini, Ignaz
Pleyel ve Leopold Kozeluch gibi 18. yüzy›l›n unutulmufl
bestecilerini gündeme getiriyor; romantik ve klasik
modern repertuar›n yan› s›ra ça¤dafl bestecilerin
yap›tlar›n› da seslendiriyor; ço¤u siparifl üzerine
bestelenmifl çok say›da yap›t›n prömiyerini
gerçeklefltirmekle birlikte, caz, halk müzi¤i ve popüler
müzik gibi farkl› alanlardan müzisyenlerle ortak
çal›flmalar yürüterek yeni sanatsal aç›l›mlarda bulunuyor.
Zürich Oda Orkestras›, her sezon Zürich’te verdi¤i
yaklafl›k 40 kadar konserin d›fl›nda, ‹sviçre’nin ve komflu
ülkelerinin konser salonlar›na düzenli olarak konuk
ediliyor ve elefltirmenler taraf›ndan övgüyle karfl›lanan
zengin bir repertuara sahip kay›tlar›nda, dört yüzy›ll›k bir
döneme ait ünlü yap›tlarla az bilinen yap›tlara de yer
veriyor.

Johannes Moser
German-born cellist Johannes Moser came to
international attention in 2002 when he won the 12th
Tchaikovsky Competition and was awarded the Special
Prize for his interpretation of the Rococo Variations.
Since then Moser has performed with many of the
highest level orchestras in Europe and throughout the
world. Highlights include performances with the
Chicago Symphony under Pierre Boulez, Bavarian
Radio Symphony Orchestra under Riccardo Muti, and
the London Symphony Orchestra under Valery Gergiev.
His most recent success came in 2007 with the
Cleveland Orchestra under Franz Welser-Möst at the
Blossom Festival, where the Cleveland Plain Dealer
described Johannes as having ‘played with agile
brilliance and vast expressive character.’ In the coming
season, Johannes continues with a busy recital schedule
and performances with the Tonhalle Orchestra, Malmo
Symphony Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra,
and the New York Philharmonic. International
highlights of Johannes’ previous seasons include
appearances with the Los Angeles Philharmonic, New
York Philharmonic, Vancouver Symphony, Colorado
Symphony, Munich Philharmonic, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, SWR Stuttgart, Bayerische
Rundfunk Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra,
Radio Symphony Orchestra of Saarbrücken and a tour
of Italy with Riccardo Muti and the Cherubini
Orchestra. He has also performed at many festivals
including the Verbier Festival, Schleswig-Hostein
Festival, Kissinger Summer Festival, Gstaad Festival,
and the Rheingau Music Festival. Born in Munich in
1979, Johannes began studying the cello at the age of
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Zur›ch Chamber Orchestra
Founded by Edmond de Stoutz in 1945, the Zurich
Chamber Orchestra rapidly developed an international
reputation and is now one of the leading ensembles of its
kind. Regular invitations to international festivals such as
the Prague Spring or the ‹stanbul Festival, performances
at Vienna’s Musikverein, the Berlin Konzerthaus or the
Leiszhalle in Hamburg as well as extended concert tours
through various European countries, the United States
and China bear witness to the ensemble’s worldwide
reputation. The Zurich Chamber Orchestra’s broad
repertoire is also documented on critically acclaimed CD
recordings of both familiar and lesser-known works
dating from four centuries. During the ten-year
leadership of Howard Griffiths, which began in the mid1990s, the orchestra consolidated its status as an
ensemble of international importance. It appointed the
Chinese conductor Muhai Tang as its new Artistic
Director and Principal Conductor at the start of the
2006/07 season. Although the Zurich Chamber
Orchestra established its own position as an interpreter
of baroque music during Howard Griffiths’ tenure, and
thanks to continuous collaboration with specialists in
Ancient Music such as Reinhard Goebel, Bruno Weil,
Paul Goodwin and David Stern, the ensemble focuses
primarily on the Classical Viennese repertoire. Besides
performing compositions by Haydn, Mozart and
Beethoven, the orchestra has in recent years repeatedly
drawn attention –both in the concert hall and on the CD
market– to largely forgotten 18th-century composers,
such as Ferdinand Ries, Luigi Cherubini, Ignaz Pleyel or
Leopold Kozeluch. The Zurich Chamber Orchestra also
performs the Romantic and Classical Modernist
repertoire as well as contemporary music: not only has
the ensemble given numerous premiere performances
–usually of commissioned compositions– but has also
collaborated on several occasions with musicians from
other genres such as jazz, folk music and popular
entertainment, thus exploring new artistic dimensions.
Apart from the approximately 40 concerts given by the
Zurich Chamber Orchestra in its home town each

season, the ensemble is a regular guest at other concert
venues in Switzerland as well as in the neighbouring
countries. In 2006, the 250th anniversary year of the
Mozart’s birth, the Zurich Chamber Orchestra presented
a cross-section of Mozart’s entire oeuvre, covering all
genres, including the opera fragment ‘L’Oca del Cairo’
and a concertante performance of the musical comedy
‘Der Schauspieldirektor’.
PROGRAM NOTLARI
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Sinfonia, Si minör, No. 10
Grave
Allegro
Mendelssohn’un k›sa 10. Senfoni’si tek bölümlü bir
sonat biçiminde yaz›lm›flt›r. A¤›r (grave) girifl, parlak bir
yaz› stiliyle ve tematik kontrastlarla zarifçe tamamlan›r.
Çabuk (allegro) tempodaki geliflim ise serim (exposition)
bölümünün sonundaki malzemelerin
de¤erlendirilmesiyle oluflur. (Süre 7’)
Joseph Haydn (1732-1809)
Viyolonsel Konçertosu, Do Majör, Hob. VIIb, No. 1
Moderato
Adagio
Allegro molto
Haydn gibi düzenli çal›flan, üstelik yap›tlar›n›n de kayd›n›
tutan bir bestecinin yazd›¤› san›lan alt›-yedi viyolonsel
konçertosunun kaybolmas›, hatta bunlar›n gerçekli¤inden
kuflku duyulmas› müzik tarihinin ilginç sayfalar›ndan
biridir. 1961 y›l›nda Prag Ulusal Müzesi Müzik Bölümü
sorumlular› Radenin Koleksiyonu’nda, bestecisi
bilinmeyen elyazmas› bir viyolonsel konçertosu bulmufllar,
bu konçerto daha önce ele geçen konçerto tasla¤› ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda yap›t›n Haydn’a ait oldu¤u
kesinleflmiflti. 1761-1769 y›llar› aras›nda Esterhazy
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yorumunda ise vals bölümü tekrar edildi, hatta Anton
Rubinstein bile serenad› Çaykovski’nin en iyi yap›t› olarak
ilan etti. Serenat, Petersburg’da uzun y›llar çarl›k
orkestras›n› yöneten Alman flef Karl Albrecht’in Moskova
Konservatuar›’nda ö¤retmen olan o¤lu Constantine
Albrecht’e ithaf edilmiflti.
Çaykovski’nin de en sevdi¤i yap›t› olarak nitelendirdi¤i ve
konser turnelerinde s›k s›k yönetti¤i Serenat, yayl›lar›n
çeflitli ve de¤iflik unsurlar›n›n ustaca kaynaflmas›yla,
büyük orkestran›n önemli renk unsuru olan üfleme
çalg›lar›n yoklu¤unu hissettirmez. Genifl legato çizgisi,
çevik bir yay gibi iflleyen düzeni, pizzicato ve marcato
aksanlar›, yay›n bütünüyle çal›fl tekni¤i, temel baslar›n
yeterli kullan›m›, parmak pozisyonlar›n›n afl›r›ya varan
derecede uygulan›fl›, akorlar›n aç›larak de¤erlendirilmesi
ve bütün halinde çal›nan tek seslili¤in tam zaman›nda
belirmesi, yayl› çalg›lar›n renk yo¤unlu¤unu
canland›rmakta, yap›t›n çekicili¤ini art›rmaktad›r.
Çaykovski 1881’de yap›t› dört el piyanoya uyarlad›ysa da
bu halini pek be¤enmemifl, von Meck’e yazd›¤›
mektupta, ortadaki bölümlerde kemanlar›n eksikli¤ini
duydu¤unu belirtmifltir.
“Sonatin Biçiminde Parça” bafll›kl›, 6/8’lik ölçüde ve do
majör tondaki 1. Bölüm, Çaykovski’nin kendi tan›m›na
göre, tüm bestecilerden üstün tuttu¤u Mozart’a
hayranl›¤›n› yans›t›r. Bölüm a¤›r-çabuk-a¤›r olarak üçe
ayr›l›r: ‹lkinde, a¤›r ve törensel girifli izleyen marfl benzeri
güçlü tema (andante ma non troppo) sonda da
tekrarlan›r. Onu zarif ve e¤lenceli ikinci bölme (allegro
moderato) izler. Buradaki, Alman romantizmini
an›msatan iki tema gelifltirilmez, ancak armonik
de¤iflimlerle sunulur. Bu bölümü sakin bir Andante,
klasik fakat flakac› ve ritmik bir flekilde sona erdirir.
2. Bölüm 3/4’lük ölçüde ve orta h›zdaki (moderato) vals,
okflay›c› melodisiyle yap›t›n en ünlü k›sm›d›r. De¤iflik
düzenlenen sonuyla bu zarif dans sahnesi, adeta uzaktan
yank›lan›yormufl gibi biter.
3. Bölüm’de re majör tonda ve 3/4’lük ölçüde, a¤›r ve
yasl› (larghetto elegiaco) h›zdaki A¤›t’ta (Elégie) hüzünlü
bir giriflten sonra viyolonselle keman aras›nda Slav
karakterinde içli bir diyalog duyulur.
4. Bölüm’de (Finale) biri a¤›r, di¤eri canl› iki halk
flark›s›yla Rus temalar› (Tema Ruso) ifllenir. Çaykovski’nin
1868’de dört el piyano için derledi¤i “50 Rus Halk
fiark›s›” adl› albümünden al›nan bu iki ezgi aras›nda 1.
Bölüm’ün a¤›rca (andante) girifli belirir.
Yap›t canl› ve k›vrak (allegro con spirito) h›zda sona erer.
(Süre 30’)

Orkestras› viyolonselcisi olarak çal›flan Joseph Weigl
(1740-1820), çalg›lar›n partilerinin kopyalar›n› yazm›fl,
fakat bestecinin ad›n› eklemeyi unutmufltu. Yap›t ancak
Köln’deki Joseph Haydn Enstitüsü’nün onay›ndan sonra
müzik dünyas›na sunuldu. 1765 y›l›nda yaz›ld›¤› tespit
edilen ve Anthony van Hoboken’in katalo¤unda VIIb No.l
olarak numaralanan yap›t, yayl› çalg›lar, iki obua ve iki
korno eflli¤indeki viyolonsel için bestelenmifltir.
Ça¤dafllar›n›n aksine solist için parlak pasajlar, melodik
yarat›c›l›k, virtüöz teknik, tutti ve solo kontrastlar›n yerine
Haydn, temalar› da¤›tmadan mükemmel bir bütünlük elde
etti¤i üslubundan pek ayr›lmad›¤› için eski kafal› olmakla
da suçlanm›flt›. Do Majör Konçerto’da da bu hava sezilir;
hatta solo viyolonsel, kendi solo partileri yan›nda, bütün
çalg›lar›n beraber çald›klar› tutti bölümde bile bas
partilerini çalar. Yap›t ilk kez 19 May›s 1962’de Prag Bahar
Festivali’nde Alois Klima yönetimindeki Prag Radyo
Senfoni Orkestras› eflli¤inde Milofl Sadlo taraf›ndan
yorumlanarak müzik dünyas›na tan›t›ld›. Konçertonun orta
(moderato) tempodaki, 4/4’lük ölçüdeki 1. Bölüm’ü, 136
mezür uzunlu¤unda, serbest flekilde uygulanan sonat
formundad›r. Giriflteki 21 mezürlük tutti’de bölümün tüm
malzemesi sergilenir. Solo çalg› ald›¤› temay› teknik etütler
tarz›nda gelifltirir. Ana tema hiçbir zaman ayn› flekilde
tekrarlanmaz, de¤ifltirilerek sunulur. 116 mezür
uzunlu¤unda, 2/4’lük ölçüde, fa majör tonda ve a¤›rca
(andante) tempodaki 2. Bölüm, yap›t›n en de¤erli k›sm›d›r
ve Haydn’›n galant stiline güzel bir örnek oluflturur. fiark›
gibi bir ezgi, zarif melodik cümleler halinde viyolonselin
güzel t›n›s›yla duyurulur. Son bölüm 4/4’lük ölçüde, 253
mezür uzunlu¤unda, do majör tonda bafllayan çok çabuk
(allegro molto) tempodaki final ayr› bir karakterdedir. Bu
bölümde, ilk bölümün özü halinde durmak bilmeksizin bir
kadansla bile kesilmeden ilerleyen tema orkestra
taraf›ndan sunulur. Solo viyolonsel bu kez daha
ba¤›ms›zd›r; solo partisi duyurulurken, di¤er partilerin
rolü, efllik etmekten ibaret kal›r. Orta k›s›mdaki ton
de¤iflimleri (modülasyon) daha zengin planlanm›flt›r.
Parlak süslemeler bütün bölüm boyunca sürer ve
sonradan duyulan orkestral nakarat›n› da (ritornello)
gölgeler. (Süre 24’)
Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
Serenat, Do Majör, Op. 48
Pezzo di forma di Sonatina: Andante ma non troppo-Allegro
moderato
Valse: Moderato
Elégie: Larghetto elegiaco
Finale (Tema Ruso): Andante-Allegro con spirito
Al›fl›lmam›fl bir fikri gelifltirmek, yayl› çalg›lar kuarteti
sadeli¤inde, senfoninin dramatik t›n›s›na sahip yayl›
çalg›lar orkestras› için bir yap›t yazmak Çaykovski’yi
y›llarca düflündürmüfltü. 1880 y›l›n›n 21 Eylül-4 Kas›m
günleri aras›nda Kamenka’daki çiftlikte bestelenen yap›t,
30 Ekim 1881 günü Petersburg’daki ilk yorumunda
övgüyle karfl›land›, 28 Ocak 1882’deki Moskova
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seslendirmeye devam edecek olan sanatç›n›n gelecek
projeleri aras›nda gitarist Christian Rivet ile birlikte
verece¤i resitallerin yan› s›ra, 2008-2009 sezonunda
birlikte resital turneleri gerçeklefltirece¤i Trevor Pinnock
ile “Bach Sonatlar›” albüm çal›flmas› bulunuyor. Sanatç›
ayr›ca önümüzdeki sezon Orchestre National de Lille,
Washington Ulusal Senfoni, Hong Kong ve Rotterdam
Filarmoni orkestralar›, Münih Oda Orkestras› ve
Camerata Salzburg ile birlikte sahneye ç›kacak. Yehudi
Menuhin Vakf› ile UNESCO’nun Uluslararas› Müzisyenler
Platformu’nun onur üyesi olan Emmanuel Pahud,
Avrupa, ABD ve Uzakdo¤u’nun önde gelen müzik
festivallerinden de düzenli olarak davet al›yor.

Emmanuel Pahud flüt flute
Trevor P›nnock klavsen harpsichord
J›ng Zhao viyolonsel violoncello
Johann Sebastian Bach
Flüt Sonat›, Mi minör, BWV 1034
Flute Sonata in E minor, BWV1034
Johann Jakop Froberger
Süit, Do minör Suite in C minor
Georg Philipp Telemann
Fantezi, Re Majör Fantasia in D Major
Johann Sebastian Bach
Flüt Sonat›, Si minör, BWV 1030
Flute Sonata in B minor, BWV1030
Andante
Largo e dolce
Presto
Allegro

Emmanuel Pahud
1970 y›l›nda Cenevre’de do¤an Emmanuel Pahud, müzik
e¤itimine alt› yafl›nda bafllad›. 1990 y›l›nda Paris Ulusal
Yüksek Müzik Konservatuar›’ndan birincilikle mezun
olduktan sonra e¤itimine Aurele Nicolet’in ö¤rencisi
olarak devam etti. 1989 Kobe ve 1988 Dunino gibi pek
çok uluslararas› müzik yar›flmas›nda birincilik ödüllerini,
1992 y›l›nda düzenlenen Concours de Genève
Yar›flmas›’nda on iki özel ödülün sekizini, dünya çap›nda
düzenlenen Frans›z Community Radio Awards
Yar›flmas›’nda Solist Ödülü’nü ve Avrupa Konseyi
taraf›ndan verilen Juventus Ödülü’nü kazand›. 1997
y›l›nda Paris’te düzenlenen sayg›n Victoires de la
Musique ödül töreninde “Y›l›n Virtüözü” seçildi. Berlin
Filarmoni, Londra Filarmoni, Zürich Tonhalle,
Bayerischer Rundfunk, Mariinski, Minnesota Senfoni,
Camerata Salzburg, Deutsche Kammerphilharmonie,
Washington Ulusal Senfoni, NHK Senfoni ve ‹skoçya Oda
Orkestras› gibi sayg›n orkestralara efllik etti. Abbado,
Rattle, Zinman, Maazel, Gergiev, Gardiner, Harding, Järvi,
Rostropovich ve Perlman gibi tan›nm›fl sanatç›larla ortak
çal›flmalara imza att›. Eric Le Sage, Yefim Bronfman ve
Hélène Grimaud gibi piyanistlerle düzenli olarak kat›ld›¤›
resital turnelerinin yan› s›ra Jacky Terrasson ile caz müzi¤i
alan›nda çal›flmalar gerçeklefltirdi. 2007-2008
sezonunda, Matthias Pintscher, Michael Jarrell ve MarcAndré Dalbavie taraf›ndan bestelenerek EMI etiketiyle
yay›nlanan üç yeni flüt çal›flmas›n› sahnede

Flüt Sonat›, Mi bemol, No. 2, BWV 1031
Flute Sonata in E flat minor, No.2, BWV1031
Allegro moderato
Siciliano
Allegro
Gaspar Cassado
Viyolonsel Süiti Violoncello Suite
Johann Sebastian Bach
Flüt Sonat›, Mi Majör, BWV 1035
Flute Sonata in E Major, BWV1035
Adagio ma non tanto
Allegro
Siciliano
Allegro assai

Sponsor

16.06.2008, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Emmanuel Pahud
Named ‘Instrumentalist of the Year 1997’ at the
prestigious Victoires de la Musique award ceremony in
Paris, the Swiss-French flutist Emmanuel Pahud is one
of today’s most exciting and adventurous musicians. He
was born in Geneva in January 1970 and started to study
music at the age of six. He graduated in 1990 with the
Premier Prix from the Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris, after which he continued his
studies with Aurele Nicolet. He has won first prize in
many major International Music Competitions like Kobe
in 1989 and Duino in 1988, then won eight out of the
twelve special prizes at the Concours de Genève in 1992.
He took the Soloists Prize in the World-wide Frenchspeaking Community Radio Awards, and the European
Council’s Juventus Prize. He is also a laureate of the
Yehudi Menuhin Foundation and of the International
Tribune for Musicians of UNESCO. Pahud appears
regularly at leading festivals throughout Europe, the USA
and the Far East. He has appeared as soloist with many
of the world’s leading orchestras including the Berlin
Philharmonic, London Philharmonic, Zurich Tonhalle,
Bayerischer Rundfunk, Mariinski, Minnesota Symphony,
Camerata Salzburg, Deutsche Kammerphilharmonie,
Washington National Symphony, NHK Symphony, and
Scottish Chamber orchestras. He’s collaborated with
conductors such as Abbado, Rattle, Zinman, Maazel,
Gergiev, Gardiner, Harding, Järvi, Rostropovich and
Perlman. Over the next season Emmanuel Pahud will be
performing with, amongst others, the Orchestre National
de Lille, National Symphony Orchestra Washington,
Hong Kong and Rotterdam Philharmonic Orchestras, the
Munich Chamber Orchestra and the Camerata Salzburg.
In 2007/08, he will continue to perform three newly
commissioned flute concerts by Matthias Pintscher,
Michael Jarrell and Marc-André Dalbavie, all of which
have been recorded for EMI. He is a dedicated chamber
musician and regularly gives recital tours with pianists
such as Eric Le Sage, Yefim Bronfman and Hélène
Grimaud, as well as jazzing with Jacky Terrasson. He will
perform recitals with guitarist Christian Rivet and will
record the Bach Sonatas with Trevor Pinnock with whom
he will tour the repertoire in recital in the 08/09 season.

© Peer Lindgreen

BACH, fi‹MD‹ VE DA‹MA
BACH: NOW AND FOREVER

Trevor P›nnock
Dünyaca ünlü klavsen sanatç›s› ve orkestra flefi Trevor
Pinnock, 1972’de kurdu¤u The English Concert ile tarihi
enstrümanlar üzerine yapt›¤› performanslarla bu alanda
öncü oldu. Pinnock, Leipzig Gewandhaus ve Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen orkestralar›yla düzenli
olarak sahne almas›n›n yan› s›ra, konuk flef olarak da
Berlin Filarmoni, Chicago Senfoni, Royal Concertgebouw
ve Londra Filarmoni orkestralar› ile çalmaya devam
ediyor. Son zamanlarda fleflik, solo ve oda müzi¤i
konserleri ile e¤itim projelerini bir arada yürüten
Pinnock, gelecek sezonda yine Leipzig Gewandhaus ve
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ile bir dizi
Haydn ve Mendelssohn anma konseri gerçeklefltirecek.
Solo ve oda müzi¤i tur programlar›nda Händel’e yer
veren ve ilham kayna¤› olarak Händel’in Bahçe’sini alan
sanatç›, EMI etiketiyle 2008 Ekim’inde yay›nlanacak Bach
Flüt Sonatlar›’n›n ard›ndan, soprano Lucy Crowe ve
dönem enstrümanlar› konusunda uzman müzisyenler ve
Emmanuel Pahud ile çellist Jonathan Manson’la birlikte
program›na devam edecek. Yak›n zamanda yay›nlanan ve
bu albüm için özel olarak oluflturulan European
Brandenburg Ensemble ile birlikte gerçeklefltirdi¤i
Bach’›n Brandenburg Konçertolar›’yla büyük övgü alan
Pinnock, Bach’›n St John Passion yorumlar›yla bu
toplulu¤u 2010’da yine bir araya getirecek. Londra
Kraliyet Müzik Akademisi’nde Haydn’›n L’Infedelta
delusa’s›n› sahneleyerek e¤itim çal›flmalar›na devam
eden Trevor Pinnock, ayn› zamanda University
Mozarteum Salzburg’da konuk sanatç› olarak ilk
sezonunu gerçeklefltirecek.
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Trevor P›nnock
Trevor Pinnock is known worldwide as a harpsichordist
and conductor who pioneered performance on historical
instruments with his own orchestra, The English
Concert, which he founded in 1972 and led for the next
thirty years. He now divides his time between
conducting, solo and chamber music and educational
projects. During the forthcoming season he continues
his association with the Leipzig Gewandhaus and
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen orchestras
with celebrations of Haydn and Mendelssohn. His
appearances as guest conductor also include
performances with the Berliner Philharmoniker,
Chicago Symphony, Royal Concertgebouw and London
Philharmonic orchestras. Solo and chamber music
tours include a programme of Handel and his sources
of inspiration ‘Handel’s Garden’ with soprano Lucy
Crowe and colleagues on period instruments and a
programme with flautist Emmanuel Pahud and cellist
Jonathan Manson following their recording of Bach
Flute Sonatas which will be released by EMI in October
2008. Pinnock’s recently released recording of Bach’s
Brandenburg Concertos on the Avie label with the
specially formed European Brandenburg Ensemble has
received the highest acclaim. The ensemble will
reconvene in 2010 for performances of Bach’s St John
Passion. In educational initiatives Pinnock continues
his work with the Royal Academy of Music, London,
with staged performances of Haydn’s ‘L’Infedelta
delusa’ and will undertake his first session as guest
artist at the University Mozarteum Salzburg.

Fournee gibi çeflitli müzik festivallerine kat›ld›. Ocak
2007’de çello sanatç›s› Daishin Kashimoto, kontrbasç›
Dong-Hyuck Ahn ve piyanist Myung-Whun Chung ile
birlikte bir oda müzi¤i performans› için Japon Prensi
Naruhito’ya efllik etmek üzere seçildi. Japonya’da Victor
Entertainment etiketiyle befl CD albümü yay›nland›.
Sahneye 1690 yap›m› bir Giovanni Grancino viyolonsel
ile ç›kan Jing Zhao, derinlikli müzisyenli¤i ve ustal›¤› ile
zaman›m›z›n umut vaat eden virtüözlerinden biri olarak
kabul ediliyor.

Provence and La Folle Fournee both in Europe and
Tokyo. In January 2007, she was chosen to perform
chamber music with H.I.H. Crown Prince Naruhito
together with Daishin Kashimoto on violoncello, DongHyuck Ahn on contrabass and Myung-Whun Chung on
piano. Five CDs have been released from Victor
Entertainment in Japan. Jing Zhao has studied under
Song Tao, Georg Faust, Ryosuke Hori and Mario
Brunello, and currently studying at the Hanns Eisler
Academy in Berlin under David Geringas. She plays a
Giovanni Grancino from 1690 and considered one of
the most promising artists with her deep musicality and
virtuosity.

klavsencilerinden biri kabul edildi¤i halde, besteleri
ancak 1693’ten sonra bas›lmaya bafllad›: Diverse,
‹ngegnosissime, Rarissime et non mai piu Viste Curiose
Partite... (Çok Ustal›kl›, Benzeri Görülmemifl, Yepyeni
Çeflitli Partitalar) Frescobaldi’nin etkisinde kald›¤›
söylenilen bestecinin önemi, ‹talyan, Frans›z ve Alman
tarzlar›n› kaynaflt›rm›fl olmas›nda yatmaktad›r. Müzi¤iyle
baflta Bach olmak üzere, 18. yüzy›l bestecilerinin hemen
hemen hepsini etkilemifl, pek çok yap›t›na spesifik
bafll›klar vererek döneminde programatik müzik
bestelemeye bafllayan ilk bestecilerden biri olmufltur.
Özellikle klavsen suit ve partitalar›n›n ilk bölümlerinde
uygulad›¤› bu yöntem genel olarak yap›t›n geri kalan›nda
da belirgin bir havan›n oluflmas›na sebep olur.
Froberger’in allemande’lar›na benzeyen bu stil,
kurals›zl›k ve de style brisé özelli¤i sebebiyle Frans›z
etkisini de bar›nd›rmaktad›r.

PROGRAM NOTLARI
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Flüt Sonat›, Mi minör, BWV 1034*

J›ng Zhao
1978 y›l›nda Pekin’de do¤an Jing Zhao, viyolonsel
çalmaya befl yafl›nda bafllad›. Pekin Merkezi Müzik
Konservatuar›’ndaki ö¤renimi s›ras›nda Japon viyolonsel
sanatç›s› Ryosuke Hori taraf›ndan keflfedildi ve e¤itimine
devam etmesi için Japonya’ya davet edildi. 1996 y›l›nda
Tokyo Müzik Koleji taraf›ndan yabanc› ö¤rencilere verilen
özel bir burs ile ödüllendirilerek ayn› kurumun lisesine
kabul edildi. Song Tao, Georg Faust, Ryosuke Hori ve
Mario Brunello’dan ders ald›. 1999 y›l›nda davet edildi¤i
Berlin’deki Karajan Akademisi’nden 2002 y›l›nda mezun
oldu. Daha sonra, David Geringas’›n ö¤rencisi olarak
halen devam etti¤i Berlin Hanns Eisler Akademisi’ne
bafllad›. Japonya’da Viva Hall taraf›ndan düzenlenen
‹kinci Viyolonsel Yar›flmas›’nda kazand›¤› birincilik
ödülünün ard›ndan Seiji Ozawa, Jean Fournet, MyungWhung Chung ile 2000 y›l›nda Milano’da Orchestra
Filharmonica della Scala eflli¤indeki konserini yöneten
Riccardo Muti gibi tan›nm›fl fleflerle birlikte çal›flt›. Eylül
2005’te Münih’te düzenlenen ARD 54. Uluslararas›
Müzik Yar›flmas›’n›n prestijli birincilik ödülünü kazand›;
ayr›ca En ‹yi Yeni Yap›t Yorumu Ödülü ile Seyirci Özel
Ödülü’nün sahibi oldu. Oda müzi¤i sanatç›s› olarak
Avrupa’da ve Tokyo’da Salon de Provence ve La Folle

J›ng Zhao
Born in Beijing in 1978, Jing Zhao started playing
violoncello at the age of five. While studying at the
Central Conservatoire of Music in Beijing, she was
discovered by the Japanese cellist, Ryosuke Hori. Deeply
impressed by her musical gifts, he arranged to invite
her to Japan for further study. In 1996, she received a
special scholarship for foreign students from the Tokyo
College of Music and enrolled in its affiliated high
school. In 1999, she was invited to study at the Karajan
Academy in Berlin and graduated in 2002. After
winning the first prize at the Second Cello Competition
organised by Viva Hall in Japan, she has performed
under noted conductors such as Seiji Ozawa, Jean
Fournet, Myung-Whung Chung and Riccardo Muti with
Orchestra Filharmonica della Scala in Milan in 2000.
Jing Zhao is also the winner of the first prize at the
renowned ARD 54th International Music Competition in
Munich, in September 2005. In addition, she was
awarded the prize for ‘Best Interpretation of a New
Work’ and the ‘Audience Prize’ at this renowned
competition. She is also active in chamber music and
performed at various music festivals including Salon de
86

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Fantezi, Re Majör, No. 10**

Muhtemelen Bach’›n Cöthen’de bulundu¤u dönemde
bestelen bu sonatta besteci “kilise sonat›” stilini (a¤›rh›zl›-a¤›r-h›zl›) kullanm›flt›r. Yap›t ancak 1865y›l›nda,
Leipzig’de Peters edition taraf›ndan yay›nland› ve çok
yan›lt›c› bir flekilde “Flüt veya Keman ‹çin Sonat” bafll›¤›
kullan›ld›. 1. Bölüm (Adagio ma non tanto) Bach’›n flüt
için yazd›¤› en güzel melodilerden birini içerir. Yap›t›n
konçertan karakterinin görüldü¤ü Allegro’nun ana temas›
klavsen ve flüt aras›nda bir kontrpuan oyunu edas›nda
bir kanona dönüflür. Son derece pastoral bir bölüm olan
Andante’de iki kez tekrarlanan ana fikir, ikinci tekrarda
bol süslemeli olarak duyulur. Son bölüm Allegro, gerçek
bir konçerto havas›ndad›r. Flütte duyulan canl› ezgiler
klavsenin baslar›nda ustaca tasarlanm›fl taklitlerle ele
al›nmaktad›r.

14 Mart 1681 tarihinde Magdeburg’da do¤an Georg
Philipp Telemann kendi kendini e¤itti; Leipzig
Üniversitesinde çeflitli diller ve bilim dallar› üzerine
çal›flt›. Tüm zamanlar›n en üretken bestecisi olarak
tan›nd› ve günümüzde Bach nas›l tan›n›yorsa, yaflad›¤›
dönemde o da müzikal yeteneklerinden ötürü son derece
popüler bir besteci oldu. Johann Sebastian Bach ve
Georg Friedrich Händel ile yak›n arkadafll›klar kurdu.
Hemen hemen her çalg› grubu için yap›t yazd› ve her
müzik formunda beste yapt›. S›k s›k seyahat ederek,
gitti¤i yerlerdeki müzik tarzlar›n› bestelerine son derece
baflar›yla yans›tt›; pek çok önemli görevde de bulundu.
1720 y›l›ndan 25 Haziran 1767 tarihindeki ölümüne dek
Hamburg’daki en büyük befl kilisenin müzik yöneticili¤ini
sürdürdü; bu gelene¤i vaftiz o¤lu Carl Philipp Emanuel
Bach taraf›ndan devam ettirildi. Händel, onun sekiz
bölümlü bir motet’i bir mektup kadar kolay yazd›¤›n›
söylüyordu. Kontrpuan tekni¤i, ‹talyan stilinin melodik
tarz›, Frans›z soylulu¤u ve yo¤un hayal gücü müzi¤ini
müthifl bir virtüöziteye ulaflt›rd›. Pek çok barok bestecisi
gibi 20. yüzy›l›n ortalar›na do¤ru ünü azalmaya bafllad›,
ancak yok olma raddesine geldi¤i zaman bir anda
yap›tlar› sel gibi seslendirilmeye ve yay›nlanmaya bafllad›.
Kilise için yazd›¤› 12 kantat›yla bilinen Telemann, ayr›ca,
yüzlerce oda müzi¤i, birçok konçerto, solo klavsen ve org
yap›tlar› ile 600 kadar orkestra süiti ve 40 opera yap›t›
vücuda getirdi.
Telemann’›n çalg› yap›tlar›nda müzik formunun yan› s›ra
çalg›ya da son derece hâkim oldu¤u ve çalg›n›n teknik
olanaklar›n› iyi bildi¤i alg›lanabilmektedir. Bu özellik,
kesinlikle, 1732-1733 y›llar› aras›nda besteledi¤i Solo Flüt
‹çin 12 Fantezi bafll›kl› yap›t›nda net görülür. Birbirleriyle
tezat oluflturan bölümleri ve segmanlar›yla her bir fantezi
de¤iflken olarak, icrac›dan teknik hâkimiyet ve üst düzey
bir ifade gücü talep eder. Herhangi bir sürekli bas ve efllik
çalg›s›na yer vermeyen Telemann, bu tek flüt partisinde

Johann Jakop Froberger (1616-1667)
Süit, Do minör**
1616 y›l›nda Stuttgart saray kilisesine ba¤l› müzisyen bir
ailenin o¤lu olarak do¤an Johann Jacob Froberger, ilk
müzik çal›flmalar›na bu çevrede bafllad›. Sanatç›
Frescobaldi’nin yan›nda çal›flmak için gitti¤i Roma’da
1641’e kadar kald›. Daha sonra Viyana’ya dönerek 1645’e
kadar saraydaki görevine devam etti. 1650 y›l›nda
Brüksel’de arflidük Leopold’ün hizmetine girdi; bu arada
Huygens’in dostlu¤unu kazand› ve 1652’de onunla
birlikte gitti¤i Paris’te flehrin en önemli müzisyenleriyle
tan›flt›. Bu seyahat onun için epey verimli olacak bir
sürecin bafllang›c› gibiydi; tekrar Viyana’ya döndü¤ünde
üretkenli¤i doruk noktaya ulaflm›flt›. Ancak 1653’ten
1657’ye kadar bu flehirde kald›ktan sonra ortadan
kayboldu. Ömrünün son y›llar›na do¤ru, Montbeliard’da
Württemberg düflesi Sibylle’›n yan›nda oldu¤u ö¤renildi.
Kircher’in Musurgia Universalis adl› kitab›nda örnek
olarak verdi¤i bir fantezisi d›fl›nda, yap›tlar›n›n hiçbiri ne
yaz›k ki sa¤l›¤›nda bas›lmad›. Ça¤›n›n en ünlü orgcu ve
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çalg›n›n eflzamanl› olarak farkl› roller üstlenmesine
olanak verir. Bir kapan›fl kadans figürü sa¤lamak için pes
notalara çabuk inmeden önce bazen tiz notalara
yükselen parti, bazen de ileri geri hareketlerle farkl›
melodi çizgileri aras›nda yay›l›m gösterir.

tempoda canl› 16’l›k notalarla bafllar; ancak hemen
dokuzuncu mezürde iki çalg› aras›nda denge kurulur. 2.
Bölüm 6/8’lik ölçüde, sol minör tonda, pastoral
karakterde sevimli ve orta h›zda bir Siciliano’dur. 3.
Bölüm ise yine mi bemol majör tonda, 3/8’lik ölçüde,
çabuk (Allegro) tempoda bir finaldir. Bu üç bölümden
oluflan sonat çok iyi ifllenmifl, 1. ve 3. bölümleri üç sesli
polifonik yap›da, çok dengeli ve virtüöz bir canl›l›kta
yaz›lm›flt›r. Ancak uzmanlar yine de sonatta Bach’›n
büyüklü¤ünün, anlat›m gücünün pek hissedilmedi¤ini
öne sürer. (Süre 9’)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Flüt Sonat›, Si minör, BWV 1030
Andante
Largo e dolce
Presto
Allegro

Gaspar Cassado (1897-1966)
Viyolonsel Süiti**

Uzmanlar Bach’›n 1730’lu y›llarda Leipzig’de yazd›¤› dört
bölümlü sonatta, 1720’de Köthen’de tamamlad›¤› Sol
minör Sonat’tan faydaland›¤›n› belirtir. Köthen
versiyonunun klavsen partisi korunarak flüt partisi
yeniden düzenlenmifl olan yap›t›n Berlin Devlet
Kitapl›¤›’nda yaln›zca flüt partisinin elyazmas›
bulunmaktad›r.
Si minör Sonat, flüt sonatlar› aras›nda üç sesli yap›s›,
etkili ve berrak anlat›m› ve uzunlu¤u bak›m›ndan ön
planda gelir. 4/4’lük ölçüdeki 1. Bölüm, ak›c› özelli¤i olan
ve dengeli, zengin kontrpuan yap›s›yla ilgi çeken bir
Andante’dir. 6/8’lik ölçüde ve re majör tondaki 2. Bölüm,
genifl ve tatl› (Largo e dolce) bafll›¤›n› tafl›r. Tek seslili¤e
yak›n yap›s›yla 1. Bölüm’e bir kontrast oluflturan
Largo’da, klavsenin arpej biçimindeki eflli¤inde flütün
duyurdu¤u ezginin, Bach’›n daha önce keman, viyolonsel
ve sürekli bas için yazd›¤› bir yap›t›ndan (BWV1032)
al›nd›¤› uzmanlarca öne sürülmektedir. 4/4’lük ölçüdeki
3. Bölüm’ü çok h›zl› (presto) tempoda flüt ve klavsen
birlikte bafllat›r. Çoksesli (polifonik) biçimde ifllenmifl
olan Presto, birinci bölümün malzemesini yine si minör
tonda gelifltirir. 3. Bölüm’e ba¤l› olarak, bazen de ayr› bir
bölüm olarak yorumlanan Allegro ise, 12/16’l›k ölçüdeki
gigue tarz›nda yap›s› ve virtüöz havas›yla, üç sesli füg
biçiminde geliflir ve parlak sona ulafl›r. (Süre 17’)

30 Eylül 1897 tarihinde, org icrac›s› ve besteci bir baban›n
o¤lu olarak Barselona’da do¤an Gaspar Cassado’nun
çocuklu¤u ola¤anüstü bir dahi olarak geçti. O derece ki,
dokuz yafl›nda verece¤i ilk çello resitalinde seyirciler
aras›nda bulunan, 20. yüzy›l›n en önemli çellistlerinden
Katalan besteci ve orkestra flefi Pablo Casals,
yetene¤inden son derece büyülendi¤i bu çocu¤un
ö¤rencisi olmas› talebinde bulundu. Barselona fiehri
Bursu’yla Paris’e giden Cassado, burada Casals’›n ilk
ö¤rencisi oldu ve Manuel De Falla ile Maurice Ravel
eflli¤inde kompozisyon çal›flt›. Birinci Dünya Savafl›’n›n
ard›ndan uluslararas› konser kariyerine bafllad› ve k›sa
sürede bir çello virtüözü olarak büyük baflar› elde etti.
Ayr›ca çalg›s› ve di¤er çalg›lar için say›s›z yap›t besteledi.
Hocas› Casals’a ithaf etti¤i Re minör Çello Konçertosu,
hocas› taraf›ndan s›k seslendirilen bir yap›ta dönüfltü.
Daha sonra Floransa’ya yerleflen Cassado burada
yaklafl›k otuz y›l yaflad›. 1964 y›l›nda Luigi Boccherini’nin
yay›nlanmam›fl alt› sonat›n›n ilk seslendiriliflini bir
zamanlar Boccherini’nin de sahibi oldu¤u Stardivarius
çellosuyla gerçeklefltirdi. Bestecili¤inin yan› s›ra say›s›z
transkripsiyona da imza att›; ömrünün sonuna kadar
konser icrac›l›¤›n› b›rakmad›. 50’li yafllarda efsanevi
piyanistlerden Alicia de Larrocha ile ikili olarak Avrupa ve
Amerika’da say›s›z konser verdi. Ça¤dafl müzi¤e ilgi
duydu; Morera, Honegger, Hindemith, CastelnuovoTedesco, Martinu, Delius, Dallapiccola, Tansman,
Pfitzner, Halftner, Khachaturian gibi ça¤dafl› bestecilerin
yap›tlar›n›n ilk seslendirilifllerini de gerçeklefltirdi.
Floransa’dan sonra vatan› ‹spanya’ya döndü ve 24 Aral›k
1966 tarihinde Madrid’de vefat etti.
Çello Konçertosu ve Piyano Trio’su gibi, en verimli
döneminde, 1926 y›l›nda, solo çello için besteledi¤i
Süit’te Cassado, Bach taraf›ndan mükemmellefltirilen
süit formuna dönüfl yapt›. Bu yap›t bu anlamda bir
bak›ma, 20. yüzy›l dinleyicisine cesurca Bach’›n süitlerini
tan›flt›ran ak›l hocas› Casals’a bir ithaf niteli¤i
tafl›maktad›r. Bach’›n süitlerinde oldu¤u gibi bir prelüd
ile aç›lan yap›t, ‹spanya’n›n soylulu¤uyla barok müzi¤in
biçimcili¤ini son derece baflar›yla bir araya getirir. Ayr›ca
yap›t›n armonisi hocas› Ravel’i gururland›racak derecede
sa¤lamd›r. Preludio-Fantasia-Zarabanda; Sardana ve

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Flüt Sonat›, Mi bemol, BWV 1031
Allegro moderato
Siciliano
Allegro
Bach flüt için, ço¤u Köthen’de olmak üzere sekiz sonat
yazd›: Bir solo flüt (BWV1013), dört tane flüt ve
konçertant klavsen için üç sesli sonat (BWV1020-10301032), flüt ve sürekli bas için iki sesli üç sonat (BWV10331035). Bunlardan BWV1031 numaral› Mi bemol Majör
Sonat’›n Bach taraf›ndan yaz›lmad›¤› da öne
sürülmektedir. Bu sonat›n Berlin’de Carl Philip Emanuel
Bach’›n notalar› aras›nda, Prusya Devlet Kitapl›¤›’nda bir
kopyas› bulundu ve Bach uzman› Wilhelm Rust bu yap›ta
de Bach’›n Tüm Yap›tlar› adl› yay›n›n dokuzuncu cildinde
yer verdi. Sonat›n 1. Bölüm’ü 4/4’lük ölçüde, mi bemol
majör tonda, ›l›ml› nefledeki (Allegro moderato)
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Intermezzo e Danza Finale-Jota bölümlerinden oluflan
süitin ilk bölümü Zoltán Kodály’nin Solo Çello
Sonat›’ndan ve Maurice Ravel’in Daphnis et Chloé
balesinde yer alan ünlü flüt solosundan al›nt›lar
içermektedir. Bu s›ra d›fl› süit, yüzy›l›m›z›n önemli
çellistlerinden János Starker sayesinde popülerlik
kazanm›flt›r.
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Flüt Sonat›, Mi Majör, BWV 1035
Adagio ma non tanto
Allegro
Siciliano
Allegro assai
Müzik yaflam› boyunca kilise müzi¤i yazmak zorunda
kalan Bach, 1717 y›l›nda Köthen Prensli¤i hizmetine
girince çalg› müzi¤ine yöneldi ve solo keman, viyolonsel,
klavsen ve flüt için yap›tlar yan›nda konçertolar da
besteledi. Bu mutlu y›llar›nda yazd›¤› solo flüt ve flütklavsen (ya da sürekli bas) efllikli sonat ve partita’lar›n
say›s› sekizi bulur; ancak bunlardan üçünün Bach’›n
o¤ullar›na ait oldu¤u da öne sürülür.
BWV1035 say›l› flüt ve sürekli bas için Mi Majör Sonat’›
ise Bach’›n besteledi¤i kesindir. Flüt ve bas eflli¤i
partisinin ayr› ayr› ifllendi¤i bu sonat›n kopya edilmifl
partisyonu, Berlin’de eski Prusya Devlet Kitapl›¤›’nda,
‹talyanca “Sonata per Traverso solo e Continuo del Signr.
Giov. Seb. Bach” bafll›¤›yla bulundu. Köthen’den önce
bazen blokflütü kullanan Bach, tüm bu solo sonatlar›
daha kiflisel anlat›m olana¤› sa¤layan traverso (çapraz
flüt) için bestelemifl, özellikle efllikteki klavseni daha
önemli saym›fl, bu belli bölümlerin dans karakterlerini
bölüm bafll›klar›nda belirtmemifl, böylece bu çalg›ya daha
zengin bir yorum olana¤› yaratm›flt›.
‹talyan stilinin belirgin flekilde dikkate al›nmad›¤› bu dört
bölümlü Sonat’›n 4/4’lük ölçüde bafllayan 1. Bölüm’ü,
çok fazla a¤›r olmayan (Adagio ma non tanto) tempoda,
flütün tipik pasajlarla seçkinleflti¤i eski Frans›z tarz›nda
bir allemande’d›r.
Çabuk (Allegro) tempoda, 2/4’lük ölçüdeki 2. Bölüm,
Bach’ta al›fl›ld›¤› gibi, bir füg biçiminde de¤il, bas
eflli¤inde geliflen bir bourrée fleklindedir ve tema sonda
geniflletilmifl formda tekrar ele al›n›r.
3. Bölüm 6/8’lik ölçüde, sakin ancak temposu
belirtilmemifl bir Siciliano’dur. Armoninin oldukça zor
yans›yabildi¤i, kontrpuan›n kanon ve benzetimiyle
ifllendi¤i bu dans›n
–herhalde yorumculara zorluk ç›kartmamak için–
temposu kesin olarak gösterilmemifltir.
4. Bölüm, oldukça h›zl› (Allegro assai), hatta f›rt›na gibi
tempodaki, üç bölmeli finalde de 2. Bölüm gibi bas efllik,
flüt partisindeki motiflere hiç kar›flmadan yol gösterici
görevini üstlenir. (Süre 11’)
* Program Notlar›: ‹lke Boran
** Program Notlar›: Süha Çelikk›ran
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Hélène Gr›maud piyano piano
Renaud Capuçon keman violin
Clemens Hagen viyolonsel violoncello
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Maurice Ravel
Piyano-Keman Sonat›, Sol Majör
Piano-Violin Sonata in G Major
Dimitri Shostakovich
Viyolonsel ve Piyano Sonat›, Re minör, Op. 40
Sonata in D minor for Violoncello and Piano, Op.40
Moderato
Largo
Moderato con moto (Valse scherzo)
Largo
Allegretto

Philharmonic and Jesus Lopez-Cobos. For Erato, she
has recorded Schumann Concerto and R. Strauss with
David Zinman and the Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Brahms, Gershwin and Ravel with the
Baltimore Symphony and David Zinman, Brahms with
Berlin Staatskapelle Orchester and Kurt Sanderling
(1999 Classical Award). Then for Teldec, Beethoven
sonatas Opus 109/110 and concerto No 4 with the New
York Philharmonic under Kurt Masur and Rachmaninov
Etudes Tableaux and concerto No 2 with the
Philharmonia Orchestra and Vladimir Ashkenazy.

Bu çal›flmay› Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, Ravel’in
ve –Kraliyet Filarmoni Orkestras› ve Jesus Lopez-Cobos
ile birlikte gerçeklefltirdi¤i– Rachmaninov’un yap›tlar›ndan
oluflan di¤er üç CD kayd› izledi. Erato için, David Zinman
yönetimindeki Alman Senfoni Orkestras› ile Schumann
ve R. Strauss konçertosu, yine David Zinman
yönetimindeki Baltimore Senfoni Orkestras› ile Brahms,
Gershwin ve Ravel’in yap›tlar›n› ve 1999’da ödül getiren
çal›flmas› Kurt Sanderling ve Berlin Staatskapelle
Orchester ile Brahms kaydetti. Teldec için, Kurt Masur
yönetimindeki New York Filarmoni Orkestras› ile
Beethoven sonatlar› Opus 109/110 ve 4. Konçerto’su,
Vladimir Ashkenazy yönetimindeki Filarmoni Orkestras›
ile Rachmaninov’un 2. Konçerto’su ve çal›flmalar›ndan
oluflan kay›tlar gerçeklefltirdi.

Robert Schumann
Trio Sonata, Re minör, Op. 63
Trio Sonata in D minor, Op.63

Hélène Gr›maud
Hélène Grimaud müzik e¤itimine do¤du¤u yerde, Aix-enProvence’de bafllad›; daha sonra Marsilya’da Pierre
Barbizet ile e¤itimine devam etti. 1985 y›l›nda Jacques
Rouvier’nin s›n›f›nda ilk birincilik ödülünü kazanarak
Gyorgy Sander ve Leon Fleischer ile çal›flmalar›n›
sürdürdü. La Rogue d´Anthéron Piyano Festivali’ne
kat›lmas›, Tokyo’daki ilk resitali, Daniel Barenboim
taraf›ndan Paris Orkestras› için davet almas› müzik
kariyerinde dönüm noktas› oldu. Berlin Filarmoni,
Boston Senfoni, Cleveland, Los Angeles Filarmoni, New
York Filarmoni, Philadelphia, San Francisco Senfoni,
Montreal Senfoni, ‹srail Filarmoni, City of Birmingham
Senfoni, Londra Senfoni, Londra Filarmoni, Kraliyet
Filarmoni, ‹ngiliz Oda Müzi¤i, Bavyera Radyo Senfoni,
St. Petersburg Filarmoni, Rotterdam Filarmoni ve Roma
Santa Cecilia orkestralar›yla çal›flt›. Claudio Abbado,
Semyon Bychkov, James Conlon, Myung-Whun Chung,
Andrew Davis, Charles Dutoit, Christoph Eschenbach,
Lawrence Foster, Daniel Harding, Manfred Honeck,
Marek Janowski, Jesus Lopez-Cobos, Kurt Masur, Mikhail
Pletnev, Kurt Sanderling, Jukka-Pekka Saraste, Wolfgang
Sawallisch, Jeffrey Tate, Yuri Temirkanov, Michael TilsonThomas, David Zinman, André Previn gibi birçok flefin
yönetiminde görev ald›. Rachmaninov’un yap›tlar›n›
yorumlad›¤› ve 1988’de de l’Académie du disque
Birincilik Ödülü’ne lay›k görülen ilk kayd›n› henüz on
befl yafl›ndayken Denon firmas› için gerçeklefltirdi.

Sponsor

De¤erli iflbirli¤iyle With the kind collaboration of

17.06.2008, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Renaud Capuçon
Renaud Capuçon, on dört yafl›nda kabul edildi¤i Paris
Ulusal Yüksek Müzik Konservatuar›’na devam etti¤i befl
y›l boyunca birçok ödül kazand›. Mezuniyetinin ard›ndan
Berlin’e tafl›narak Thomas Brandis ve Isaac Stern’in
ö¤rencisi oldu ve burada Berlin Sanat Akademisi
Ödülü’nü ald›. 1997 y›l›nda Claudio Abbado taraf›ndan
Gustav Mahler Gençlik Orkestras›’na konzertmeister
olarak davet edildi. Üç y›l sürdürdü¤ü görevi boyunca
Abbado d›fl›nda Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel
Barenboim ve Franz Welser-Moest gibi ünlü fleflerle
çeflitli çal›flmalar gerçeklefltirdi. Haitink yönetimindeki
Berlin Filarmoni, Dohnanyi yönetimindeki Boston
Senfoni ve Eschenbach yönetimindeki Orchestre de Paris
Bayerischer Rundfunk Senfoni, NDR Hamburg, Fransa
Ulusal Orkestras›, La Scala Filarmoni, ‹sveç Radyo
Senfoni, City of Birmingham Senfoni, Avrupa Oda
Orkestras› ve Mahler Oda Orkestras› ile konserlere
kat›ld›. Dutoit, Masur, Brüggen, Bychkov, Philippe
Jordan, Krivine, Sawallisch, Ivan Fischer ve Robertson
gibi fleflerle birlikte çal›flt›. Londra’da Gautier Capuçon ve
Angela Hewitt ile gerçeklefltirdi¤i son konser, istisnas›z
tüm elefltirmenlerin övgüsünü kazand›. Myung-Whun
Chung ve Radio France Filarmoni Orkestras› ile
“Dutilleux Violin Concerto”; Nicholas Angelich ile
“Brahms Violin Sonatas”; Gautier Capuçon ve Frank
Braley ile Ravel ve Schubert oda müzi¤i yorumlar›; Daniel
Harding ve Mahler Oda Orkestras› ile Mendelssohn ve
Schumann’›n keman konçertolar› gibi çal›flmalar› Virgin
Classics etiketiyle yay›nland›. Renaud Capuçon, daha
önce Isaac Stern’e ait olan ve kendisine Banca Svizzera
Italiana (BSI) taraf›ndan ba¤›fllanan Guarneri del Gesù
yap›m› “Panette” (1737) kemanla sahneye ç›k›yor;
Argerich, Barenboim, Bronfman, Grimaud, Kovacevich,
Pires, Pletnev, Repin, Bashmet ve Mørk gibi isimlerin
yan› s›ra kardefli ve ayn› zamanda çal›flma arkadafl› olan
viyolonsel sanatç›s› Gautier Capuçon ile birlikte oda
müzi¤i performanslar› gerçeklefltiriyor.

Hélène Gr›maud
Born in Aix-en- Provence, Hélène Grimaud began
studying music at the Conservatoire in her native town,
then in Marseille with Pierre Barbizet. In 1985 she
obtains the first prize in Jacques Rouvier’s class and
goes on with her studies with Gyorgy Sander and Leon
Fleischer. 1987 represents a decisive turning point in
her career with the Midem in Cannes, La Roque
d´Anthéron Piano Festival as well as her first recital in
Tokyo and the invitation by Daniel Barenboim to the
Orchestre de Paris. Hélène Grimaud has performed
with major orchestras: Berlin Philharmonic, Boston
Symphony, Cleveland Orchestra, Los Angeles
Philharmonic, New York Philharmonic, Philadelphia
Orchestra, San Francisco Symphony, Montreal
Symphony, Israel Philharmonic, City of Birmingham
Symphony, London Symphony, London Philharmonic,
Chamber Orchestra of Europe, Royal Philharmonic,
English Chamber Orchestra, Bavarian Radio Symphony,
Munich Staatsoper Orchestra, Berliner Staatskapelle,
Deutsches Symphonie-Orchester,
Gewandhausorchester Leipzig, Gustav Mahler
Jugendorchester, Tonhalle Zurich, Göteborg
Symphony, Oslo Philharmonic, Tokyo NHK Symphony,
Saint-Petersburg Philharmonic, Rotterdam
Philharmonic, Roma Santa Cecilia, Radio France
Philharmonic, Orchestre National de France, Orchestre
de Paris, with Claudio Abbado, Semyon Bychkov, James
Conlon, Myung-Whun Chung, Andrew Davis, Charles
Dutoit, Christoph Eschenbach, Lawrence Foster, Daniel
Harding, Manfred Honeck, Neeme Jarvi, Paavo Jarvi,
Marek Janowski, Jesus Lopez-Cobos, Kurt Masur,
Mikhail Pletnev, Esa - Pekka Salonen, Kurt Sanderling,
Jukka-Pekka Saraste, Wolfgang Sawallisch, Jeffrey Tate,
Yuri Temirkanov, Michael Tilson-Thomas, David
Zinman, André Previn... Hélène Grimaud was fifteen
when she made her first recording for Denon dedicated
to Rachmaninov (Grand Prix de l’Académie du disque
1988) followed by three other CDs with works by
Chopin, Liszt, Schumann, Brahms, Ravel Concerto in G
and Rachmaninov Concerto No 2 with the Royal

Renaud Capuçon
Born in Chambéry in 1976, Renaud Capuçon began
his studies at the Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris at the age of fourteen, winning
numerous awards during his five years there. Following
91

Philharmonique de Radio France, the Brahms Violin
Sonatas with Nicholas Angelich, Ravel and Schubert
chamber music with Gautier Capuçon and Frank Braley
and the Mendelssohn and Schumann Violin Concertos
with Daniel Harding and the Mahler Chamber
Orchestra. Renaud Capuçon plays the Guarneri del
Gesù ‘Panette’ (1737) that belonged to Isaac Stern,
bought for him by the Banca Svizzera Italiana (BSI).

© M. Ribes & A. Vo Van Tao

Clemens Hagen
Müzisyen bir aileden gelen viyolonsel sanatç›s› Clemens
Hagen, Salzburg’da do¤du. Alt› yafl›nda bafllad›¤›
viyolonsel e¤itimine iki y›l sonra Salzburg’daki
Mozarteum’da ve daha sonra Wilfried Tachezi ve
Heinrich Schiff’in ö¤rencisi olarak Basel
Konservatuar›’nda devam etti. 1983 y›l›nda Viyana
Filarmoni Orkestras› Özel Ödülü ile Karl-Böhm
Ödülü’nün sahibi oldu. Berlin Filarmoni, Viyana Senfoni,
Amsterdam Concertgebouw, Salzburg Camerata
Academica, Bremen Deutsche Kammerphilharmonie,
Avrupa Oda Orkestras›, Tokyo NHK ve Cleveland gibi
seçkin orkestralarla sahneye ç›kt›. Claudio Abbado,
Sylvain Cambreling, Daniel Harding, Nikolaus
Harnoncourt, Manfred Honeck, Ingo Metzmacher, Horst
Stein ve Franz Welser-Möst gibi orkestra flefleriyle çal›flt›.
1999-2000 sezonunda Viyana’da Jeunesse Musicale’in
50. y›ldönümü dolay›s›yla konuk sanatç› olarak davet
edildi. Konuk sanatç› olarak sezon süresince Oleg
Maisenberg ve Paul Gulda ile ikili resitallere kat›ld›; bir
solo Bach resitali gerçeklefltirdi; Hagen Quartet, Toronto
Senfoni Orkestras› ve Jukka Pekka Saraste ile konserler
verdi. Ingo Metzmacher yönetimindeki Hamburg
Philharmonische Staatsorchester ve Marek Janowski
yönetimindeki Freiburg SWR Sinfonieorchester
orkestralar›yla birlikte sahne ald›. Paul Gulda ile
seslendirdi¤i Beethoven sonatlar› JVC Records; Nikolaus
Harnoncourt yönetiminde Gidon Kremer ve Amsterdam
Concergebouw ile seslendirdi¤i Brahms, ‹ki Piyano
Konçertosu Teldec etiketiyle yay›nland›. Sahneye 1698
yap›m› bir Stradivarius ile ç›kan Clemens Hagen, her
sezon Hagen Quartet ile verdi¤i pek çok konserin yan›
s›ra Martha Argerich, Gidon Kremer, Oleg Maisenberg,
Paul Gulda ve András Schiff ile ortak çal›flmalara imza
at›yor.

this, Capuçon moved to Berlin to study with Thomas
Brandis and Isaac Stern, and was awarded the Prize of
the Berlin Academy of Arts. In 1997, Capuçon was
invited by Claudio Abbado to become concertmaster of
the Gustav Mahler Jugendorchester, which he led for
three summers, working with conductors such as Pierre
Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim, Franz WelserMoest and Abbado himself. Since this time, Capuçon
has established himself as a soloist at the very highest
level. He has played concerti with orchestras such as the
Berlin Philharmonic under Haitink, the Boston
Symphony under Dohnanyi and the Orchestre de Paris
under Eschenbach. Other orchestras he has performed
with include the Bayerischer Rundfunk
Sinfonieorchester, NDR Hamburg, Orchestre National
de France, La Scala Philharmonic, Swedish Radio
Symphony, City of Birmingham Symphony, Chamber
Orchestra of Europe, and Mahler Chamber Orchestra.
Some of the other conductors he has collaborated with
include Dutoit, Masur, Brüggen, Bychkov, Philippe
Jordan, Krivine, Sawallisch, Ivan Fischer and Robertson.
Capuçon has a great commitment to performing
chamber music and has worked with Argerich,
Barenboim, Bronfman, Grimaud, Kovacevich, Pires,
Pletnev, Repin, Bashmet and Mørk, as well as with his
brother and regular collaborator cellist Gautier
Capuçon. His recent performance with Gautier
Capuçon and Angela Hewitt in London received
unanimous critical acclaim. Capuçon records
exclusively for Virgin Classics and his most recent
releases include the Dutilleux Violin Concerto with
Myung-Whun Chung and the Orchestre

Clemens Hagen
Cellist Clemens Hagen was born in Salzburg and
comes from a family of musicians. At the age of six he
started studying the cello, two years later was a student
of the Mozarteum in Salzburg, and later went on to
study at the Conservatoire in Basel with Wilfried
Tachezi and Heinrich Schiff. In 1983 he received the
special award of the Vienna Philharmonic Orchestra
and the Karl-Böhm Award. Clemens Hagen has
performed with many major orchestras, including the
Berlin Philharmonic Orchestra, Vienna Symphony
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PROGRAM NOTLARI
Maurice Ravel (1875-1937)
Piyano-Keman Sonat›, Sol Majör
Ravel’in bestelerinde büyüleyici bir zariflik, duygulu bir
davran›fl ve ayd›n bir anlay›fl hemen fark edilir. Besteci bu
özelliklerini yans›tan Piyano-Keman Sonat›’n› 1923’te
yazmaya bafllad› ve 1927 ilkbahar›nda Montfor
l’Amaury’de tamamlad›.
Yap›t›n› ithaf etti¤i ünlü Frans›z kad›n kemanc›, Georges
Enescu ve Jacques Thibaud’nun ö¤rencisi, sonradan
kendisi hakk›nda 1945 ve 1955’te kitap yazan Hélène
Jourdan-Morhange (1888-1961) ile beraber parmak
(doigté) ve yay iflaretlerini gözden geçirdi. Ancak sonat,
30 May›s 1927’de Paris’te Georges Enescu ve Ravel
taraf›ndan gerçeklefltirilen ilk yorumdan sonra çeflitli
elefltirilere neden oldu: Ravel’in s›rf zorluk olsun diye
teknik güçlükleri ön plana alarak yorumcuyu y›ld›rmay›
amaçlad›¤› öne sürülüyordu. Onun otomatlara ve
mekanik ayg›tlara olan büyük merak›n› müzi¤e uygulad›¤›
sav›n› da destekleyen Stravinsky, besteciyi “‹sviçre
Saatçisi” diye adland›rd›. Arkadafllar› bile yap›t› bofl bir
entelektüel oyun ve insanc›l olmayan fiziksel bir deneme
olarak tan›mlad›. Bu arada Debussy’nin de arkadafl› olan
koro yöneticisi Emile Vuillermoz ise, onun kendini
göstermek için çok cesur bir anlat›m› göze ald›¤›n›,
rahats›z edici uyumsuzluklar› (disonans) kal›n çizgilerle
ve kolayl›kla iflleyerek genç, öncü bir besteciden çok daha
iyi de¤erlendirdi¤ini belirtiyordu.
Bu kadar elefltiriye u¤rayan, 1920 tarihli KemanViyolonsel Sonat›’n›n yo¤un çokseslili¤i ve ola¤and›fl›
güçlü etkisine karfl›n bu Piyano-Keman Sonat› çok sade
bir biçimdedir. Ravel’in sevgili çalg›s› piyano, çok hafif ve
cam gibi ince, çok yerde iki-üç sesli kullan›lm›flt›r.
“Blues” bafll›kl› 2. Bölüm’ün bafl›nda piyano ve keman,
ritmi beraberce belirler. Bölümün belirli bir tonalitesi
yoktur; bitonal’dir. Nostaljik (nostalgico) anlat›mda, ayn›
anda duyurulan La bemol majör ve sol majör t›n›larda,
piyanonun devam eden eflli¤inde keman blues’un
hüzünlü ezgisini orta h›zdaki (moderato) tempoda sunar
ve ifller. Orta bölmede, Ravel’in dört y›l sonra
besteleyece¤i Sol Majör Piyano Konçertosu’na benzer
anlar yaflan›r. Gershwin’in 1925’te ilk kez yorumlanan
piyano konçertosunu an›msatan caz perspektifi müzikal
fikri oluflturur ve bölümü etkiler. Bölüm, blues motifinin
pianissimo duyulmas›yla sakince sona erer. Ravel
1928’deki Amerika ziyaretinde bu konuda flunlar›
söylemifltir: “Müzi¤inizin bu popüler formunu al›p
kulland›m. Ancak buna karfl›n yazd›¤›m müzik Frans›z
karakterindedir; Ravel müzi¤idir. Bu halk formlar› asl›nda
yaln›zca inflaat malzemesidir ve bir sanat yap›t›
olgunlafl›rken hiçbir ayr›nt› tesadüfe b›rak›lmaz. Ayr›ca bu
malzemenin iflleniflinde kesin ve zahmetli bir stilize edifl
çok önemlidir.”
3. Bölüm önce, ilk bölümün ikinci temas›n›n blues ile
kar›flt›r›lmas›yla gittikçe çabuklaflan bir allegro ile bafllar.

Orchestra, Concertgebouw Orkest Amsterdam,
Camerata Academica Salzburg, Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen, Chamber Orchestra of
Europe, NHK Orchestra Tokyo and the Cleveland
Orchestra. He has worked with such conductors as
Claudio Abbado, Sylvain Cambreling, Daniel Harding,
Nikolaus Harnoncourt, Manfred Honeck, Ingo
Metzmacher, Horst Stein and Franz Welser-Möst. In
addition to the many performances with the Hagen
Quartet every season, Clemens Hagen works with
Martha Argerich, Gidon Kremer, Oleg Maisenberg,
Paul Gulda and András Schiff. A major highlight in the
1999/ 2000 season was Clemens Hagens residency at
the Jeunesse Musicale in Vienna to mark their 50th
anniversary. As artist-in-residence, he performed six
concerts throughout the season: duo recitals with Oleg
Maisenberg and Paul Gulda, solo Bach recital, concert
with the Hagen Quartet and a concert with the Toronto
Symphony Orchestra and Jukka-Pekka Saraste. Further
highlights include concerts with the Philharmonische
Staatsorchester Hamburg with Ingo Metzmacher and
with the SWR Sinfonieorchester Freiburg with Marek
Janowski. Amongst his recordings are the Beethoven
sonatas together with Paul Gulda for JVC Records and
the Brahms Double Concerto with Gidon Kremer and
the Concergebouw Orkest Amsterdam under Nikolaus
Harnoncourt for Teldec. Clemens Hagen plays a
Stradivarius from 1698.
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Sonat›n yine ilk bölümündeki pastoral temadan
kaynaklanan ve durmak tükenmek bilmeyen bir sürekli
devinim (perpetuum mobile) presto’ya dönüflerek
keman› rahat b›rakmaz. Ayn› de¤erdeki notalar çabuk
biçimde s›ralan›r: Weber, Mendelssohn ve özellikle
Paganini’nin kulland›¤› bu h›zl› enstrümantal parça
besteleme stilini Ravel de, Paganini virtüözlü¤ü
biçiminde benimsemifltir. Ancak burada her iki çalg›
sanki birbirini tan›m›yormufl gibi, ayr› ayr› ustal›kla yol
alarak, kendine özgü bir dinamizm yarat›r. (Süre 18’)

Viyolonsel Sonat›’n› ilk kez çalan Viktor Kubatski ile
Arhangelsk’e giderek bestesini dinlemiflti. Ertesi sabah,
28 Ocak 1936’da Pravda gazetesinde Stalin’in yazd›rd›¤›
“Müzik de¤il, karmafla” bafll›kl› makaleyi görünce
dünyas› y›k›ld›. fiostakoviç’in o y›llarda yazd›¤› Piyano
Prelüdleri’nden de daha önemli kabul edilen, afl›r› canl›
karakteri ve çokyönlülü¤ü yan›nda sadeli¤i ve anlat›m›yla
sanatç›n›n olgunluk dönemi yap›tlar›ndan say›lan Re
minör Viyolonsel-Piyano Sonat› dört bölümden oluflur. 1.
Bölüm 4/4’lük ölçüde, re minör tonda ve orta h›zl›
(moderato) tempoda bafllar. Elejik ve dokunakl› bir Rus
flark›s› gibi sergilenen tema gerçek güzelli¤i yans›t›r. Bu
hüzünlü flark› giderek dramatik bir anlat›m kazan›r.
Kontrast oluflturan ikinci tema ise daha parlak renkli ve
cana yak›nd›r. Sol diyez minör tondaki a¤›r bölme ise bir
matem marfl›n› an›msat›r. Bölümün sonunda ana tema
tekrar yükselir gibi duyularak bu marfla karfl› ç›kar. Bu
son k›s›m, üç y›l sonra yaz›lacak olan 5. Senfoni’nin
ola¤anüstü coda’s›n› an›msat›r. 2. Bölüm 3/4’lük ölçüde,
vals stilinde, orta h›zda ancak hareketli (moderato con
moto) tempoda bir scherzo’dur. Teknik güçlüklerle ve
fleytani bir mizahla dolu bu k›sa Vals-Scherzo, dinamik
yap›da iki temayla sergilenir. ‹lk tema Do¤u’dan izler
tafl›r. Orta bölme ise flajole (armonik) seslerle çal›nan bir
ezgidir. 3. Bölüm 3/4’lük ölçüde, a¤›r (largo) tempoda,
kasvetli ve derin düflünceli bafllamas›na karfl›n,
temas›n›n flafl›rt›c› geliflmesi ve sonda yine ç›k›fl
noktas›na dönüflüyle yap›t›n en etkileyici bölümünü
oluflturur. 2/4’lük ölçüde, Re minör tonda ve çabukça
(allegretto) tempodaki 4. Bölüm ise sanki Yeni-Rossini
stilindedir. Canl› melodik modellerle, marfl benzeri ritmin
kesin vurgulamalar›yla, ustaca kurulmufl yap›s›yla
seçkinleflen bu k›v›lc›ml› finalin, özellikle viyolonselin
canland›r›c› eflli¤inde piyanonun berrak anlat›ml› ezgiyi
duyurmas›yla zarif ve melodik sona ulaflmas›,
fiostakoviç’in çok kez yapt›¤› gibi, ciddi bir yap›t› tatl› bir
flekilde bitirme iste¤inden do¤mufltur. (Süre 26’)

Dimitri Shostakovich (1906-1975)
Viyolonsel ve Piyano Sonat›, Re minör, Op. 40
Moderato
Largo
Moderato con moto (Valse scherzo)
Largo
Allegretto
1934 y›l›, birçok uzman taraf›ndan fiostakoviç’in özgürce
çal›flabildi¤i son y›l olarak gösterilir. Ocak 1934’te,
do¤du¤u kent olan Leningrad’da baflar›yla sahnelenen
Mzenskli Lady Macbeth (Katerina ‹smailova) adl› operas›
ertesi y›l da Metropolitan Operas›’nda oynanan Dimitri
fiostakoviç, 1936’da operay› seyredip kendisini “fiu
Polonyal›” sözleriyle tan›mlayarak rejim düflman› ilan
etmesi sonucu, yaflam›n›n geri kalan k›sm›n› –kendi
deyimiyle– sanki “rehin kalm›fl” gibi, korkuyla geçirecekti.
E¤er Op. 40 Viyolonsel Sonat›’n› o y›l›n sonunda
yazmasayd›, yap›t belki de bestecinin a¤›r politik
elefltirilerle karfl›laflmadan önceki bu verimli döneminde,
bu havada bestelenmeyecekti. Sonat 1934 y›l›n›n a¤ustos
ve eylül aylar›nda bestelendi; ancak o günlerde
fiostakoviç ciddi bir duygusal karmafla yafl›yordu:
Leningrad’da yabanc› müzisyenlerle konuflmas›nda
yard›mc› olan ve ‹ngilizce ders ald›¤› tercüman Elena
Konstantinovska’ya (1914-1975) âfl›k olmufltu. Tatilini
geçirdi¤i Polenevo’dan ona s›k s›k mektup yolluyor,
kafas›n› toplayamad›¤›n›, ayn› fügü üç kez arka arkaya
besteledi¤ini yaz›yordu. A¤ustos ay›nda ise efliyle geçici
olarak ayr›lmaya karar verdiler. fiostakoviç 19 Eylül’de
sonat› tamamlad› ve yap›t ilk kez 25 Aral›k 1934’te
Leningrad’da, 1925’te Op. 11 Sekizlisi’ni de ilk kez çalan
Stradivarius Kuartet’in üyesi Viktor Kubatski taraf›ndan
bestecinin eflli¤inde seslendirildi. Yap›t›n ithaf edildi¤i
Kubatski, Moskova Bolfloy Tiyatrosu’nda çal›yor,
konservatuarda ders veriyor, pek çok müzikal düzenleme
yap›yordu; fakat çellist Arnold Ferkelman’›n anlatt›¤›na
göre teknik olarak yetersizdi ve bu nedenle ilk yorum
fazla baflar› kazanamad›. Yap›t daha sonra, besteyi çok
kez besteciyle birlikte çalan Rostropoviç’in yard›m›yla
tan›nd› ve ilk kez 1957’de pla¤a al›nd›. fiostakoviç 1935’te
okul y›llar›ndan arkadafl› olan piyanist Lev Oborin (19071974) ve orada ilk kez karfl›laflaca¤› kemanc› David
Oystrah ile Türkiye turnesinde buluflmufl, Atatürk ile
tan›flm›fl ve Rusya’ya dönünce, gazetelerde ç›kan övgüler
üzerine, konser vermek için birçok davet alm›flt›; ayr›ca

ROMANT‹K ÇEfi‹TLEMELER
ROMANTIC VARIATIONS
Emre Elivar piyano piano
Felix Mendelssohn
Variations Serieuses, Re minör, Op. 54
Variations Serieuses in D minor, Op.54
Johannes Brahms
Paganini Temas› Üzerine Çeflitlemeler,
I. ve II. Kitap, Op. 35
Variations on a Theme by Paganini,
Book I & II, Op.35
Ludwig van Beethoven
Diabelli Çeflitlemeleri, Op. 120
Diabelli Variations, Op.120

Emre Elivar
1976 y›l›nda Ankara’da do¤an Emre Elivar, piyano
çal›flmalar›na 1981 y›l›nda Prof. Kamuran Gündemir ile
bafllad›. TED Ankara Koleji’ndeki ilkokul e¤itiminin
ard›ndan 1987 y›l›nda HÜ Ankara Devlet Konservatuar›
Piyano Ana Sanat Dal›’nda Prof. Kamuran Gündemir’in
s›n›f›na devam etti. 1989 y›l›nda ayn› kurumun
Kompozisyon Bölümü’ne de kabul edildi. S›n›flar
atlayarak sürdürdü¤ü e¤itimini 1996 y›l›nda Piyano Ana
Sanat Dal› yüksek lisans program›ndan ve Kompozisyon
Bölümü lisans program›ndan birincilikle mezun olarak
tamamlad›. Mezuniyetinin ard›ndan Alman Devlet
Bursu’nu (DAAD) kazand›. 1996 Ekim’inde Dresden
“Carl Maria von Weber” Müzik Akademisi’nde Prof. Peter
Rösel ile çal›flmalar›n› sürdürdü ve Ocak 1999’da
uzmanl›k derecesini birincilikle tamamlad›. Ayn›
akademide bafllad›¤› virtüözite doktoras›n› Siemens
Türkiye’nin bursuyla Ekim 1999’dan itibaren Berlin
Hanns Eisler Müzik Akademisi’nde Prof. Georg Sava
gözetiminde sürdürdü¤ü e¤itimini fiubat 2005’te
birincilikle tamamlad›. 7. Uluslararas› “Perfecto Garcia
Chornet” Piyano Yar›flmas›’nda dördüncülük; 16.
Uluslararas› “Cidado do Porto” Piyano Yar›flmas›’nda
üçüncülük; 7. Uluslararas› “Bremer Klavierwettbewerb”
Piyano Yar›flmas›’nda ikincilik; 42. Uluslararas› “World
Piano Competition”da üçüncülük; 2001 Steinway Ödülü;
2002 Artur-Schnabel Ödülü ve Vendôme-Prize Piyano
Yar›flmas›’nda birincilik ödüllerini, ayr›ca En ‹yi Bach

Robert Schumann (1810-1856)
Trio Sonata, Re minör, Op. 63*
3 ve 16 Haziran 1847 y›l›nda ilk eskizlerini yazd›¤› bu
yap›t› Schumann ayn› y›l›n 7 Eylül tarihinde tamamlad›.
Clara Schumann, birkaç gün sonra, 13 Eylül’de yap›t›
bestecinin do¤um günü için seslendirdi. 1848 y›l›nda
partisyon Breitkopf und Hartel’e ithaf edildi ve yap›t›n ilk
icras› 13 Kas›m’da Leipzig’de gerçekleflti. Schumann’›n
oda müzi¤i yap›tlar› aras›nda yeni bir dönemin bafllang›c›
olarak görülen bu trio, son derece romantik, karanl›k ve
tutkulu bir baflyap›tt›r. Bask›n ve keskin bir kromatizm
ezgi ve armoniyi parlat›r. Uzun ve zorlu yap›tta
Schumann’›n parlayan dehas›n›n derinliklerini su yüzüne
ç›kart›r. Schumann bu yap›t› bestelemeden iki y›l önce
Bach’›n kontrpuan sanat›n› derinlemesine incelemifl,
etkilerini do¤al olarak bu yap›ta yans›tm›fltr.
* Program notlar›: ‹lke Boran
94

Sponsor

18.06.2008, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
Hagia Eirene Museum

Yorumu ve En ‹yi Romantik Yap›t Yorumu dallar›nda özel
ödüller ald›. 1999 y›l›ndan itibaren Bilkent Senfoni
Orkestras›, ‹stanbul Senfoni Orkestras›, Borusan
‹stanbul Filarmoni Orkestras›, Konzerthausorchester
Berlin, Nordwestdeutsche Philharmonie, Orquestra
Nacional do Porto, Litvanya Oda Orkestras› gibi
orkestralar eflli¤inde konserler verdi. Philharmonie ve
Konzerthaus (Berlin), Beethovensaal (Hannover),
Musikverein ve Bösendorfer-Saal (Viyana) ve Opera City
Hall (Tokyo) gibi salonlarda konser ve resitaller verdi.
2003 y›l› Ekim ay›nda ‹stanbul Devlet Senfoni
Orkestras›’n›n solisti olarak ç›kt›¤› Japonya Turnesi’nde
Asya Orkestralar› Festivali’nin aç›l›fl konserini
gerçeklefltirdi. 2005 y›l› haziran ay›nda ‹stanbul Müzik
Festivali kapsam›nda J.S. Bach’›n “‹yi Düzenlenmifl
Klavye-1. Kitap” adl› yap›t›n›n bütün olarak Türkiye’deki
ilk seslendiriliflini gerçeklefltirdi. TRT için ça¤dafl Türk
bestecilerinin piyano yap›tlar›n›n kay›tlar›n› yapt›;
Almanya’da da Radio Bremen ve Deutschlandradio
Berlin için kay›tlar gerçeklefltirdi. Necil Kaz›m Akses’in
piyano yap›tlar›ndan oluflan CD’si Cord Aria firmas›
taraf›ndan bas›ld›. Emre Elivar, Eylül 2005’ten bu yana
Berlin Hanns Eisler Müzik Akademisi’nde ö¤retim
görevlisi olarak bulunuyor.

artist continues to perform with orchestras like Bilkent
Symphony, ‹stanbul Symphony, Borusan ‹stanbul
Philharmonic, Konzerthausorchester Berlin,
Nordwestdeutsche Philharmonie, Orquestra Nacional
do Porto and Lithuania Chamber Orchestra. Invited to
the ‹stanbul and Ankara International Music Festivals,
giving concerts and recitals in concert halls like
Philharmonie and Konzerthaus (Berlin), Beethovensaal
(Hannover), Musikverein and Bösendorfer-Saal
(Vienna) and Opera City Hall (Tokyo), Elivar has
performed at the opening concert of the Asian
Orchestras Festival during the Japan tour of the
‹stanbul State Sympohny Orhcestra in October 2003
and has realized the first complete performance of J.S.
Bach’s ‘Well-tempered Klavier -1st Book’ in Turkey for
the ‹stanbul Music Festival in June 2005. The artist,
who performs piano works by contemporary Turkish
composers for TRT broadcasts as well as recordings for
the Radio Bremen and Deutschlandradio Berlin in
Germany, has published a CD album featuring piano
works by Necil Kaz›m Akses under the Cord Aria label.
Elivar continues to teach at the Berlin ‘Hanns Eisler’
Music Academy since September 2005.

Emre Elivar
Born in Ankara in 1976, Emre Elivar started his piano
studies with Prof. Kamuran Gündemir in 1981. After
attending TED Ankara College for primary education,
he became a student of Prof. Gündemir at the
Hacettepe University Ankara State Conservatoire Piano
Department in 1987. In 1989, he was also admitted to
the university’s Composition Department. Skipping
grades, he completed his education as the top of his
class in Composition Department Undergraduate
Programme and Piano Department Postgraduate
Programme in 1996. Receiving the German State
Scholarship (DAAD) after graduating, Elivar continued
his studies with Prof. Peter Rösel at the Dresden Carl
Maria von Weber Music Academy in November and
completed his specialisation degree as top of his class in
January 1999. Starting his virtuoso doctorate at this
academy, he then went to the Berlin Hanns Eisler
Music Academy on a scholarship granted by Siemens
Turkey in 1999 and completed it with Prof. Georg Sava
at the top of his class in February 2005. Among Emre
Elivar’s international awards are fourth prize at the 7th
International Perfecto Garcia Chornet Piano
Competition, third prize at the 16th International
Cidado do Porto Piano Competition, second prize and
the special awards of the ‘Best Bach Interpretation’ and
‘Best Romantic Work Interpretation’ at the 7th
International ‘Bremer Klavierwettbewerb’ Piano
Competition, third prize at the 42nd International
World Piano Competition, 2001 Steinway Award,
2002 Artur-Schnabel Award and the first prize at the
‘Vendôme-Prize’ Piano Competition. Since 1999, the

PROGRAM NOTLARI
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Variations Serieuses, Re minör, Op. 54
Tam ad› Jacob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy olan
Musevi as›ll› Alman besteci, hem zengin, hem de
yetenekli bir ailenin dördüncü o¤lu olarak dünyaya geldi.
Dört dil konuflan, Homeros’u asl›ndan okuyan,
annesinden ilk piyano derslerini alan bir çocuk olarak, ilk
konserini dokuz yafl›nda verdi. Ertesi y›l Berlin Sing
Akademie’ye girerek ö¤renimini tamamlad›. 1826’da –on
yedi yafl›nda– besteledi¤i “Bir Yaz Gecesi Rüyas›” sahne
müzi¤i ile olgunluk dönemine eriflti; ayr›ca piyanist olarak
verdi¤i konserlerle de ün kazand›. 1832’de Fingal
Ma¤aras› Uvertürü ve ilk piyano konçertosunun
yorumuyla Londra’da büyük ilgi toplad›. 1837’de bir
Frans›z Protestan papaz›n›n k›z›yla evlenen sanatç›,
1841’de Prusya Kral› IV. Frederich Wilhelm taraf›ndan koro
ve orkestra konserlerini sürekli yönetmek için Berlin’e
ça¤r›ld›. Bafllang›çta, zorluklar nedeniyle bu görevde
baflar›l› olamad›; fakat o y›l piyano yap›tlar›n›n en
önemlisi olan Variations Sérieuses’ü (Ciddi Varyasyonlar)
besteledi. Piyano için yazd›¤› yap›tlar aras›nda k›rk sekiz
sözsüz flark›, üç sonat, çeflitli etütler, fanteziler, prelüd ve
fügler, kapriçyolar ve üç varyasyon bulunur; her üç
varyasyon ayn› y›lda, 1841’de yaz›ld›. Bunlardan ilki konser
repertuar›nda s›k yer alan Op. 54 Ciddi Varyasyonlar’d›r.
Bu ilkinin, hemen ertesi y›l yay›mlanmas›na karfl›n, di¤er
ikisi ancak bestecinin ölümünden sonra 1850’de Op. 82
ve Op. 83 olarak bas›ld›. Mendelssohn’un ustal›¤›n›
gösteren bir yap›t olarak seçkinleflen bu varyasyonlarda
96

Johannes Brahms (1833-1897)
Paganini Temas› Üzerine Çeflitlemeler,
I. ve II. Kitap, Op. 35

da gizlenmifl bir tutku sezilir. Bestecinin bir mektubunda,
“Varyasyonlar Re minör’den gelifliyor, bu da berbat bir
fley...” diye yak›nmas› o ça¤ için anlafl›l›r bir fleydi: Klasik
e¤itimle yetiflmifl biri için varyasyon düzeninde minör
tonda beste yapmak al›fl›lm›fl bir durum de¤ildi.
Genellikle e¤lendirici ve piyanistin ustal›¤›n›
göstermesine olanak sa¤layan bu müzik türü, Haydn’›n
“Un piccolo divertimento” (Küçük Bir E¤lence Müzi¤i)
olarak adland›rd›¤› varyasyonlar›n› de¤ilse de,
Beethoven’in Do minör varyasyonlar›n› örnek alm›flt›.
Onu izleyen, Schubert’in “Ölüm ve Genç K›z” (1831) ve
Schumann’›n “Senfonik Etütler”i romantik bestecilerin
minör tonaliteyi ye¤lediklerini gösterir.
Mendelssohn ayr›ca o ça¤da moda olan Variations
Brillantes’a (Parlak Varyasyonlar) bir tepki olarak “ciddi”
bafll›¤›n› kullan›yor, ancak yine de virtüözlükten
kaç›nm›yordu. Varyasyonlar klasik biçimde ana temaya
uyum sa¤lamalar› yan›nda büyük ve gizli bir tutkunun
yard›mc›s› gibidir. Bu durumu ünlü piyanist Alfred Cortot
(1877-1962) “Kibar davran›fll› besteci burada fleytana
kap›lm›fl gibi cad›lar›n bayram›na kofluyor” diye anlat›r.
Yap›t ciddi bir tema ve 17 varyasyondan oluflur. 18 mezür
süren, 2/4’lük ölçüde ve re minör tonda, h›zlanmayan,
dayan›kl› a¤›rl›ktaki (andante sostenuto) tempoda
duyurulan ana tema, kendini izleyen tüm varyasyonlara,
de¤iflikliklere dirençle dayan›r gibi, ac›l› ve senkoplu iç
çekifllerle, kromatik aksanlarla sergilenir. Ana temay›
izleyen varyasyonlar ise birbirine öyle ba¤l›d›r ki,
içlerinden biri ç›kar›ld›¤› zaman yap›t›n bütünlü¤ü
bozulabilir. Bu stil de, bestecinin yak›n arkadafl› olan
Schumann’›n etkisini gösterir.
a¤›r (adagio) tempoda ve re majör tondaki 14. Varyasyon
d›fl›ndaki tüm varyasyonlar minör tonalitedir. 14.
Varyasyon da bir önceki ve bir sonrakilerden kendini
ay›rm›flt›r; ama di¤er varyasyonlar s›n›rlar› çok güç fark
edilen biçimde birbirleriyle örülü gibidir. Ana teman›n
sekizlik notalarla sergilenen yap›s› 1. Varyasyon’da 16’l›k
notalarla, 2. Varyasyon’da 16’l›k triyolelerle çözülür;
staccato devinim, sinirli senkoplar, ateflli vurgulamalar,
enerjik 3.yü aflarak hafif, iki sesli kanon biçimindeki 4.’ye
ulafl›r. Bir kaleydoskoptan bak›l›rcas›na kar›fl›k renkli,
sakince 5.’yi, enerjik 6. ve 7. varyasyonlar izler. F›rt›na gibi
çabuk (Allegro) triyolelerle ulafl›lan 8. ve 9. varyasyonlarda
ise, 9. sanki 8.’nin kendi varyasyonudur. 10. Varyasyon’da
giriflin a¤›tsal havas›, dört partili sevimli bir füg biçiminde
yans›r. Hülyal›, bir Schumann liedi benzeri 11. Varyasyon
yükselerek (crescendo) ve a¤›rlaflarak (ritardando) sanki
f›rt›na bulutlar›yla yüklü 12.’ye ba¤lan›r. Uzun bir çizgiyle
legato olarak duyurulan 13.’yü izleyen, majör tonda tek
varyasyon olan on dördüncü, bir marfl ilahisine benzeridir.
Güçlenen senkoplarla var›lan 15. Varyasyon’dan sonra,
final için gerekli dinamizmi ve gerilimi sa¤lamak ister gibi,
bir an duraklan›r. Tema ile cevab›n›n pek s›k ve yak›n
taklitlerde tekrarland›¤› tutkulu ve f›rt›na gibi bir güçle
(fortissimo) yükselen stretta’da, son olarak arpejli
akorlarla ana teman›n ciddi karakteri duyurularak sona
ulafl›l›r. (Süre 12’)

1. Kitap
1862’de, yaflam›n›n sonuna kadar kalmak üzere Viyana’ya
yerleflen Brahms, bir y›l sonra Paganini’nin Op. 7
Kaprisler’inden bir tema üzerine, her biri 14
varyasyondan oluflan iki dizi besteledi. 1863 y›l›nda
tamamlanan ve 1866’da bas›lan yap›t, bestecinin teknik
yorum problemini öne ald›¤› tek örnek olarak gösterilir;
hatta Clara Schumann’›n Cad› Varyasyonlar› olarak
adland›rd›¤› ve çalmaktan kaç›nd›¤› yap›t› Brahms, 25
Kas›m 1865’te Zürih’te seslendirdi. Liszt, Rahmaninov ve
Boris Blacher gibi bestecilerin de Paganini’nin Kaprisler’i
üzerine yazd›klar› varyasyonlar›n yan›nda Brahms’›n her
varyasyonu, klavye tekni¤inin özel bir problemini ustaca
ifller. 1. Kitap’taki on numaral› varyasyon, Op. 10
Baladlar’›n fantastik atmosferini yans›t›r. Befl numaral›
ise çokritimlili¤in bolca ve ustaca kullan›lmas›na bir
örnektir. Her iki kitab›n on üçüncü ve on dördüncü
varyasyonlar› ise en parlak yorumu gerektirenlerdir.
2. Kitap
Yap›tlarda ruhsal derinlik ve rahatl›k arayanlar›n biraz
olumsuz karfl›lad›klar› varyasyonlar› Brahms, etütler olarak
tan›mlam›fl, ancak sonraki bask›larda bu bafll›k
de¤ifltirilmiflti. Paganini’nin solo keman için Op. 1
Kaprisler’inden No.24 La minör Kapris üzerine yirmi sekiz
varyasyon olarak, daha önce de birlikte çald›¤›,
kendisinden sekiz yafl genç, Liszt’in ö¤rencisi ünlü piyano
virtüözü Carl Tausig’in etkisinde yaz›lan yap›tta, asl›nda
didaktik ve teknik özellikler göz önünde tutuluyordu.
Brahms, Tausig ile Viyana’da Singakademie salonunda iki
piyano için Fa minör Sonat’›n› çalm›fl, onun virtüözlü¤üyle
yar›flmaktan kaç›nm›fl ve sonunda Piyano Etütleri’ni bile
çalmaktan vazgeçmifl, ama bu varyasyonlar› yine de onu
düflünerek bestelemiflti. Brahms’›n kulland›¤› temay›,
Paganini’nin La minör Kapris’ini Liszt, Paganini
Etütleri’nde ustaca de¤erlendirdi ve yap›t müzik tarihinde
modern piyano tekni¤inin temelini atan bir örnek olarak
de¤erlendirildi. Bunu çok iyi bilen Brahms temay› baflka bir
amaçla kulland›: Bu kaprisli ruhu bir ö¤retim kitab› flekline
sokarken, kendi piyanistik bulufllar›na, müzikal ve piyano
tekni¤i konusundaki fikirlerine yöneltti. Her iki kitapta da
ustaca kurdu¤u dokuyu son iki varyasyonda –on üçüncü
ve on dördüncüde– afl›r› parlak bir finale dönüfltürdü.
Brahms’›n daha ilerdeki konser turnelerinde s›k s›k çald›¤›
ve ancak üç yerde fortissimo yoruma yer verdi¤i
varyasyonlar›n 2. kitab›nda, ilk iki varyasyon Brahms’›n
büyük elinin aç›kl›¤›n› da gösteren akorlarla bezenmifltir. 3.
Varyasyon ile 5’ten 8’e kadar kaprisli bir ortamda, fantastik
unsurlarla bir ip cambaz› gibi ifllenen tema, 11.
Varyasyon’da parlak oktavlarla, ola¤anüstü virtüözlükle
sergilenir. 12. Varyasyon ise lirik Brahms’a güzel bir örnek
olufltururken, di¤er a¤›r tempolular›n de¤eri de yine
bestecinin Händel Varyasyonlar› ayar›ndad›r.
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Diabelli Çeflitlemeleri, Op. 120*

AfiK DÜELLOSU
IL DUELLO AMOROSO

Çeflitleme türünün baflyap›t› say›lan bu genifl soluklu
yap›t 1819-1823 aras›nda bestelendi; bu uzun sürenin
nedeni Beethoven’in ayn› dönemde 9. Senfonisini de
besteliyor olmas›yd›. 1819 y›l›nda, o dönemde müzik
yay›mc›l›¤› yapan besteci Anton Diabelli, Avusturya’daki
önemli bestecilerden kendi besteledi¤i bir vals üzerine
çeflitleme beselemelerini istedi. Beethoven’in yan› s›ra,
besteciler aras›nda, Czerny, Hummel, Kreitzler, Liszt
(o zaman 11 yafl›ndayd›), Moscheles, Schubert ve
Wolfgang Amadeus’un o¤lu Franz Xaver Wolfgang
Mozart da bulunuyordu. Beethoven, Diabelli’nin teklifini
kabul etti, fakat bir de¤il birkaç çeflitleme yazmay› tercih
etti. 1819 y›l›n›n yaz aylar›nda 23 adet çeflitlemeyi
tamamlam›flt› bile. Ard›ndan, yap›t› yar›m flekliyle birkaç
y›l bir kenara b›rakt›; bu nadiren yapt›¤› bir fleydi. Arada
baflka yap›tlara yo¤unlaflmakla birlikte, zaman zaman
tekrar ele alarak 1823 y›l›na kadar 33 adet çeflitlemeyi
tamamlad›.

Accadem›a B›zant›na
Ottav›o Dantone flef conductor
Andreas Scholl kontrtenor counter tenor
Hélène Gu›lmette soprano
Georg Friedrich Händel
Trio Sonata, Op. 5, No. 2, HWV 397
“Nel dolce tempo”, Kantat, Cantata, HWV 135b
“Clori, mia bella Clori”, HWV92
“Mi palpita il cor”, Kantat, Cantata, HWV 132c
Trio Sonata, Op. 2, No. 1
“Amarilli Vezzosa” (Duello Amoroso), HWV 82

* Program notlar›: ‹lke Boran

Ottav›o Dantone
Ottavio Dantone, Milano’daki Giuseppe Verdi
Konservatuar›’n›n org ve klavsen bölümlerinden mezun
oldu ve kariyerine oldukça genç bir yaflta bafllad›. 1985
y›l›nda Uluslararas› Paris Festivali’nde Sürekli Bas Ödülü
ile 1986 y›l›nda Uluslararas› Brugge Festivali Ödülü’ne
lay›k görüldü; klavsenle uluslararas› çapta ün kazanan
ilk ‹talyan sanatç› unvan›n›n da sahibi oldu. 1989 y›l›ndan
bu yana ortak çal›flmalara imza att›¤› Ravenna’daki
Accademia Bizantina’da 1996 y›l› itibariyle, halen
sürdürdü¤ü müzik yönetmenli¤i görevini üstlendi.
Gerçeklefltirdi¤i turnelerle Avrupa, ABD, ‹srail ve
Meksika’da seyircilerle bulufltu. Amsterdam
Concertgebouw, Paris Cité de la Musique, ‹stanbul
Uluslararas› Müzik Festivali, New York Metropolitan
Museum, Holstein Festivali, Torino Lingotto Auditorium,
Cagliari Teatro Lirico, Ravenna Festivali, Bologna Festivali,
Roma Accademia di S. Cecilia, Siena Accademia Chigiana,
Cenova GOG, Milano Musica e Poesia a S. Maurizio,
Perugia Amici della Musica, Ferrara Musica, Torino
Settembre Musica ve Accademia Filarmonica della Scala
gibi organizasyonlardan davetler ald›. Ayr›ca ‹talya ve
d›fl›nda gerçeklefltirdi¤i çok say›da televizyon ve radyo
kayd›yla da tan›nd›. Sanat hayat› boyunca solist, flef ve
sürekli basç› olarak birçok albüme imza att›; P.D. Parisi ile
yay›nlad›¤› “Sonate di Gravicembalo” adl› albümü 1998
y›l›nda ‹talyan elefltirmenler taraf›ndan “Y›l›n En ‹yi
Albümü” olarak tan›mland›. Riccardo Muti taraf›ndan
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Milano’daki Scala Tiyatrosu’nda Nina Pazza Per Amore
operas›n›n yönetmeni olarak seçildi. Çal›flmalar›n› dönem
müzi¤ine adayan, bu do¤rultuda birçok orkestrayla
birlikte çal›flarak baflar›lara imza atan ve sürekli bas
konusunda deneyim kazanan Ottavio Dantone, klavsen,
oda müzi¤i, sürekli bas ve do¤açlama üzerine uzmanl›k
dersleri veriyor ve hem klavsen ve fortepiyano solisti hem
de orkestra flefi olarak yo¤un bir konser program›
sürdürüyor.

1999 ECHO ve Prix de l’Union de la Presse Musicale
Belge ödüllerini kazand›. “A Musicall Banquet” adl›
albümüyle 2002 Edison Ödülleri ortaça¤/ Rönesans
kategorisi birincisi oldu. Hans Christian Andersen’in
Deutsche Grammophon taraf›ndan yay›mlanan,
‹mparatorun Yeni Giysileri ve Bülbül adl› sesli kitab› için
yapt›¤› besteyle 2005 y›l›nda ikinci ECHO Ödülü’nün de
sahibi oldu. Händel, Mozart, Hasse ve Gluck aryalar›na
yer veren “Heroes”, Robert Dowland ile “A Musicall
Banquet”, Avustralya Brandenburg Orkestras›’yla “Vivaldi
Motets”, Orpheus Oda Orkestras› eflli¤inde ‹ngiltere ve
Amerika’n›n halk flark›lar›ndan bir seçkinin özgün
yorumlar›ndan oluflan “Wayfaring Stranger” ve
Roma’daki Arkadyal› bestecilerin daha önce
yay›mlanmam›fl az bilinen kantatlar›ndan oluflan
“Arcadia”y›, Decca etiketiyle yay›nlad›. Decca ile iflbirli¤i
çerçevesinde yay›nlanan bir di¤er baflar›l› albümü “Arias
for Senesino”yla, 2006 y›l›nda Classical Brit Y›l›n fianc›s›
Ödülü’nü kazand›. Paul McCreesh yönetiminde
kaydedilen “Solomon and Saul” adl› albümü Deutsche
Grammophon etiketiyle yay›nland›. “Vivaldi’s Stabat
Mater” ve Harmonia Mundi etiketli son albümü “Il
Duello Amoroso” (Caldara’n›n “Maddalena ai Piedi di
Cristo” yorumu) ile Gramophone Ödülü’nün sahibi oldu.
Cleveland Orkestras›, Berlin Deutsches SymphonieOrchester, Boston Senfoni, Kraliyet Concertgebouw
Orkestras›, Berlin Akademie für Alte Musik, Freiburg
Barok Orkestras›, Münih Filarmoni gibi topluluklarla
çald›. Glyndebourne Festivali ve Metropolitan
operalar›nda Bertarido (Rodelinda), Kraliyet Danimarka
Operas› ve Théâtre des Champs-Elysées’de Giulio Cesare
gibi yap›tlara efllik etti. ‹mza att›¤› solo albümlerle
ola¤anüstü bir koleksiyona sahip olan Andreas Scholl,
baflar›l› bir resital sanatç›s› olarak dünyan›n önde gelen
konser salonlar› ve festivallerinde sahneye ç›k›yor.

Andreas Scholl
Almanya do¤umlu Andreas Scholl, müzik e¤itimine
Kiedricher Chorbuben’de bafllad›; daha sonra Schola
Cantorum Basiliensis’de Richard Levitt ve René
Jacobs’un ö¤rencisi olarak çal›flmalar›na devam etti.

© Eric Larryadieu

Ottav›o Dantone
Ottavio Dantone graduated in organ and harpsichord
from the Conservatoire ‘Giuseppe Verdi’ in Milan. He
began his career very young, dedicating his studies to
early music and collaborating with various orchestras
and acquiring considerable experience in basso
continuo, the art of which he is now considered an
authority. In 1985 he was awarded the Basso Continuo
prize at the International Paris Festival and in 1986 he
received an award at the International Bruges Festival
(two of the most renowned harpsichord festivals in the
world), being the first Italian to have achieved this
recognition at international level for the harpsichord.
He has an intense concert activity, both as harpsichord
and fortepiano soloist and as conductor of orchestra and
ensemble. Since 1996 he has been Musical Director of
the Accademia Bizantina in Ravenna, with whom he
had already been working since 1989. He has toured in
Europe, the United States, Israel and Mexico and has
been guest at the most important Italian and foreign
Concert Associations (Concertgebouw of Amsterdam,
Cité de la Musique of Paris, International ‹stanbul
Music Festival, Metropolitan Museum of New York,
Holstein Festival, Lingotto Auditorium of Turin, Teatro
Lirico of Cagliari, Ravenna Festival, Bologna Festival,
Accademia di S. Cecilia of Rome, Accademia Chigiana
of Siena, G.O.G of Genoa, Musica e Poesia a S.
Maurizio of Milan, Amici della Musica of Perugia,
Ferrara Musica, Settembre Musica of Turin, Accademia
Filarmonica della Scala). His activity includes many
television and radio recorded performances in Italy and
abroad. He has recorded both as soloist and conductor
and basso continues. In particular, Dantone’s recording
of ‘Sonate di gravicembalo’ by P.D. Parisi has been
awarded by the Italian critics as ‘Best Record of 1998’.
He has been chosen by Riccardo Muti to direct at the
Scala Theatre in Milan the opera performances Nina
Pazza Per Amore. He holds specialist courses for
harpsichord, chamber music, basso continuo and
improvisation.
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Andreas Scholl
Andreas Scholl has released a series of extraordinary
solo recordings. Heroes, a disc of arias by Händel,
Mozart, Hasse and Gluck; Robert Dowland’s A
Musicall Banquet; Vivaldi Motets with the Australian
Brandenburg Orchestra; Wayfaring Stranger, a selection
of specially arranged English and American folksongs
with Orpheus Chamber Orchestra; and Arcadia, a
collection of rare and unpublished cantatas by
composers from Rome’s Arcadian Circle – are all
released on the Decca label. Also on Decca is the
outstanding Arias for Senesino album for which Scholl
won the 2006 Classical Brit Singer of the Year award.
His discography also includes Solomon and Saul under
Paul McCreesh for Deutsche Grammophon. The
Gramophone Award-winning recordings of Vivaldi’s
Stabat Mater and Caldara’s Maddalena ai piedi di Cristo
are released by Harmonia Mundi as is Il duello amoroso
–his latest recording. A committed recital artist, Andreas
Scholl performs in the world’s leading concert halls
and festivals. Concert performances have included
appearances with The Cleveland Orchestra, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, the Boston Symphony
Orchestra, The Royal Concertgebouw Orchestra,
Akademie für Alte Musik Berlin, Freiburger
Barockorchester, Münchner Philharmoniker, and at the
2005 Last Night of the Proms. Operatic engagements
include Bertarido (Rodelinda) at Glyndebourne Festival
Opera and The Metropolitan Opera, and Giulio Cesare
at Royal Danish Opera and Théâtre des Champs-Elysées.
Born in Germany, Andreas Scholl’s early musical
training was with the Kiedricher Chorbuben. He later
went on to study under Richard Levitt and René Jacobs
at the Schola Cantorum Basiliensis. He is a winner of
the 1999 ECHO Awards, Prix de l’Union de la Presse
Musicale Belge and the Middle Ages/Renaissance
category of the 2002 Edison Awards for his recording of
A Musicall Banquet. He won a second ECHO Award in
2005 for his composition of music for Deutsche
Grammophon’s audio-book of Hans Christian
Andersen’s The Emperor’s New Clothes and The
Nightingale.

Hélène Gu›lmette
Montmagny do¤umlu soprano Hélène Guilmette,
Université Laval de Québec’ten mezun olduktan sonra
New York’ta Marlena Malas’den flan e¤itimi ald›. 2002
y›l›nda Paris’te Concours Voix Nouvelles Yar›flmas›’nda
Üçüncülük Ödülü’nü kazanmas› sayesinde Fransa, ‹sviçre
ve Réunion Adas›’nda konser turneleri gerçeklefltirdi.
2004 y›l›nda Belçika’da düzenlenen Uluslararas›
Concours Reine Élisabeth Yar›flmas›’nda ikinci oldu.
Geçti¤imiz iki y›lda Radio-Canada kanal› (piyanist André
Laplante ve Montréal Senfoni Orkestras› solistleriyle,
Violons du Roy Toplulu¤uyla, piyanist Maurice Laforest
ve Martin Dubé’yle), Uluslararas› Domaine Forget

Festivali, Québec Yaz Festivali, Lachine Festivali,
Belçika’daki Flandre Festivali, Lüksemburg’daki
Echternach Festivali ve ‹stanbul Müzik Festivali’nde
sahneye ç›kt›. Marcello Viotti (Belçika Ulusal Orkestras›),
Paul Goodwin (Londra Antik Müzik Akademisi),
Sigiswald Kuijken (La Petite Bande), Marc Soustrot
(Orchestre Symphonique de la Monnaie, Orchestre
Philharmonique du Luxembourg) ve Ivan Törch
(Orchestre du Vlaamse Opera) gibi fleflerle ve Montréal,
Québec ve Laval Senfoni orkestralar›yla çal›flt›Opera
sahnesinde ise Crobyle (Massenet, Thaïs) rolüyle
Montréal; Pedro (Massenet, Don Kiflot) ve Frasquita
(Bizet, Carmen) rolleri ile Avignon; Papagena (Mozart,
Sihirli Flüt) rolüyle Opéra de Nancy; Nadia (Witwe, fien
Dul) rolüyle de Jérôme Savary yönetimindeki Opéra
Comique gösterimlerinde yer ald›. Yak›n zamanda
Montréal Operas›’nda Servilia (Titus’un Merhameti),
Opéra de Lille sahnesinde Sophie (Massenet, Werther),
Brüksel’deki Théâtre de La Monnaie sahnesinde Pamina
(Sihirli Flüt) rollerini canland›rd›; ayr›ca Tokyo’da
sahnelenen Don Kiflot operas›nda rol ald›. K›sa bir süre
önce Dukas’›n “Ariane et Barbe Bleue” adl› yap›t›yla
(Mélisande) Opera de Paris sahnesindeki ilk
performans›n› gerçeklefltirdi. Hélène Guilmette’in gelecek
projeleri aras›nda Brüksel’deki Théâtre de La Monnaie ve
Strasburg Opéra du Rhin sahnelerinde Werther (Sophie);
Opéra de Paris sahnesinde Orphée et Eurydice (Amour);
Opéra de Lille ve Paris Theâtre des Champs-Elysées
sahnelerinde Figaro’nun Dü¤ünü (Susanna) ve Münih
Bayerische Staastoper sahnesinde yeni bir Dialogues des
Carmélites yap›m› (Constance) bulunuyor.
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Hélène Gu›lmette
A native of Montmagny, Québec, soprano Hélène
Guilmette holds degrees in music education and piano
from the Université Laval de Québec and has studied
voice privately in New York with Marlena Malas. In
2002, she won third prize at the Concours Voix
nouvelles in Paris which brought her the opportunity to
perform a tour of concerts in France, Switzerland and
l’Île de la Réunion. In 2004 she won seond prize at the
Concours International Reine Élisabeth in Belgium.
Over the past two years, she has been heard in a
number of recitals, notably on Radio-Canada (with
pianist André Laplante and soloists of the Orchestre
Symphonique de Montréal, with the Violons du Roy, as
well as with the pianists Maurice Laforest and Martin
Dubé), at the Festival International du Domaine Forget,
at the Festival d’été de Québec, the Festival de Lachine,
Festival des Flandres in Belgium, the Festival
d’Echternach in Luxemburg, the International ‹stanbul
Music Festival, etc. Hélène Guilmette has sung under
Marcello Viotti (Orchestre National de Belgique), Paul
Goodwin (Acadamy of Ancient Music in London),
Sigiswald Kuijken (La Petite Bande), Marc Soustrot
(Orchestre Symphonique de la Monnaie, Orchestre
Philharmonique du Luxembourg) and Ivan Törch
(Orchestre du Vlaamse Opera). She has also appeared in
concert with the Orchestre Symphonique de Montréal,
Orchestre Symphonique de Québec, and the Orchestre
Symphonique de Laval. On the operatic stage, she
began in the roles of Crobyle at the Opéra de Montréal
(Thaïs by Massenet), Pedro (Massenet’s Don Quichotte),
Frasquita (Carmen by Bizet) at the Opéra d’Avignon,
Papagena (Die Zauberflöte by Mozart) at the Opéra de
Nancy, Nadia (Die Lustige Witwe) at the Opéra
Comique in a production directed by Jérôme Savary.
More recently, she sang Servilia (La Clemenza di Tito)
at the Opéra de Montréal, Sophie (Massenet’s Werther)
with the Opéra de Lille, as well as Pamina (Die
Zauberflöte) at the Théâtre de La Monnaie in Bruxelles
and Don Quichotte in Tokyo. She just made her debut
at the Opera de Paris in Ariane et Barbe Bleue by Dukas
(Mélisande). Upcoming engagements include Werther
(Sophie) at la Monnaie de Bruxelles and at the Opéra du
Rhin in Strasbourg, Orphée et Eurydice (Amour) at the
Opéra de Paris, Le Nozze di Figaro (Susanna) at the
Opéra de Lille and at the Paris Theâtre des ChampsElysées and Constance in a new production of
Dialogues des Carmélites at the Bayerische Staastoper
Munchen…

Accadem›a B›zant›na
Accademia Bizantina, dönem enstrümanlar›n› kullanarak
barok müzi¤i yorumuna getirdi¤i canl›l›k ve yarat›c›l›kla
övgü toplayan az say›da topluluktan biri ve onu bu
baflar›ya götüren yol, ‹talyan müzik dünyas›n›n en üst
düzey yetkinlikte ve yetenekteki üyelerinin formasyonuna

dair yirmi y›ll›k bir öyküye uzan›yor. Topluluk, birinci
kemanda Stefano Montanari ile birlikte geçti¤imiz on
y›lda ola¤anüstü bir canl›l›k ve enerjiyle gerçeklefltirdi¤i
konserler, albüm kay›tlar›, araflt›rma çal›flmalar› ve müzik
kültürünü destekleyen kampanyalar›yla flafl›rt›c› bir
bütünlük ve dengeye sahip bir orkestra olarak tan›nd›. 17.
ve 18. yüzy›l müzi¤i repertuarlar›n› sürekli
zenginlefltirmesi sayesinde Monteverdi’den Spontini’ye
uzanan son derece genifl bir yelpazeyi kapsayan
çal›flmalar›n› s›n›rland›rmaks›z›n barok icra üsluplar›
hakk›nda derin bilgi sahibi oldu. Montanari taraf›ndan
icra edilen, Dantone taraf›ndan süslemeleri bestelenen
ve Arts etiketiyle yay›nlanan “Corelli’s Opera V” adl›
albümleri, Kas›m 2005’te Diapason d’Or ile
ödüllendirildi; Naïve etiketiyle geçti¤imiz y›l yay›nlanan
“Vivaldi’s Tito Manlio” ve Red Priest Toplulu¤u’nun dini
müziklerinden oluflan albümleri de büyük baflar›
yakalad›. Kontrtenor Andreas Scholl ile ortak çal›flmalar›
sonucunda ortaya ç›kan ve Decca etiketiyle yay›nlanan
“Arcadia” albümünün ard›ndan orkestra, kapsaml› bir
turneyle Avrupa’n›n önde gelen konser salonlar›nda
seyircilere tan›t›lan Senesino repertuar› için haz›rlad›¤›
bir albüm yay›nlad›. Francesco Degrada ile ortak
çal›flmalar› sonucunda Pergolesi’nin Olimpiade,
Flaminio ve Adriano in Siria gibi baflyap›tlar›na ilginin
yeniden canland›¤› Jesi ve Beaune gibi müzik
festivallerine davet edildi. 1999 y›l›nda Ravenna’da
Sarti’nin Giulio Sabino yap›t›n›n tarihi öneme sahip
gösterimiyle opera dünyas›na ad›m›n› atarak temel
çal›flma alanlar›na yenisini ekledi. Bu gösterimi,
Händel’in Orlando’su ve Monteverdi’nin üçlemesinin
tamam› gibi ünlü yap›tlar takip etti. Müzik tutkular›n›
paylaflmak için duyduklar› temel ihtiyac›n çokyönlü ve
canl› çeflitlemelerle ifadesi, yirmi y›ld›r Accademia
Bizantina’n›n as›l u¤rafl› olmaya devam ediyor.
Toplulu¤un albümleri Fairy Queen operas›ndan Cimento
dell’Armonia e dell’Inventione operas›na, Pergolesi’nin
Stabat’›na, Alessandro Scarlatti ve Benedetto
Marcello’dan Porpora ve Galuppi’ye uzanan stilistik
baflar›lar›n›n örneklerini oluflturuyor.
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Accadem›a B›zant›na
The name of Accademia Bizantina has been firmly
established in the narrow circle of ensembles
performing on authentic instruments who are rightly
recognised as bringing fresh energy and creativity to the
interpretation of Baroque music. The path which has
led Accademia to its current international success
resembles an apologue of over twenty years of
instructive formation within the Italian musical world
of the highest professional skill and competence. Over
the last ten years, with Stefano Montanari as first violin,
Accademia is an orchestra with incredible vitality and
energy, whose concerts and recordings, research work
and promotion of musical culture are proof of an
amazing unity and balance. The choice to enhance their
repertoire of seventeenth and eighteenth century music
has given the ensemble a deep insight into the styles of
Baroque performances without, however, limiting the
extraordinary variety of their output which ranges from
Monteverdi to Spontini. Their recordings offer many
examples of their stylistic achievement, passing from
the Fairy Queen to the Cimento dell’Armonia e
dell’Inventione, to Pergolesi’s Stabat, while not
forgetting Alessandro Scarlatti and Benedetto Marcello,
Porpora and Galuppi. Corelli’s Opera V for the label
Arts, performed by Montanari with the embellishments
written by Dantone, received the Diapason d’Or award
in November 2005; last year for Naïve, Tito Manlio by
Vivaldi was recorded, and this year two Cds of sacred
music by the Red Priest, and to follow for Decca, after
their first experience of Arcadia, a further musical
collaboration with the countertenor Andreas Scholl, in a
Cd devoted to Senesino’s repertoire presented to
audiences during a long tour in some of the most
important concert halls in Europe. In 1999, with the
historic performance of Giulio Sabino by Sarti in
Ravenna, the Accademia made their debut in the world
of opera, inaugurating what has become one of their
main activities. There then followed famous scores like
Orlando by Händel, and the entire trilogy by
Monteverdi; they have received invitations to music
festivals such as the ones held in Beaune and, Jesi,
where their collaboration with Francesco Degrada
brought about the revival of Pergolesi’s masterpieces
like the Olimpiade and the Flaminio, 2007 Adriano in
Siria. Twenty years on, diverse and vibrant variations of
that basic need to communicate their own passion for
performing still represent Accademia Bizantina’s real
vocation.

PROGRAM NOTLARI
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Trio Sonata, Op. 5, No. 2, HWV 397*
“Nel dolce tempo”, Kantat HWV 135b*
“Clori, mia bella Clori”, HWV 92*
“Mi palpita il cor”, Kantat HWV 132c*
Trio Sonata, Op. 2, No. 1*
“Amarilli Vezzosa” (Duello Amoroso), HWV 82*
Händel, vatan› Almanya’dan ilk kez 1706 y›l›nda ‹talya’ya
yapaca¤› dört y›ll›k ziyaret için ayr›ld›; bu ziyaret
hayat›ndaki en önemli ve verimli dönemlerden birine
kap› açt›. Halle’deki ö¤retmeni Friedrich Wilhelm Zachow
sayesinde Alman Kilise Müzi¤inde kullan›lan sürekli bas
yaz›m›n› ö¤rendi ve Hamburg’da opera yazd›¤› dönemde
de Frans›z ve ‹talyan stilleri hakk›nda ikinci elden de olsa
belli izlenimlere sahip oldu. Birinci s›n›f bir opera
bestecisi olmak için ise bizzat ‹talya’n›n havas›n›
solumas› ve bu ülkede yap›lan müzi¤i tecrübe etmesi
gerekti¤ine inan›yordu. Bu u¤urda iyi derecede ‹talyanca
ö¤renmeye, ‹talyan flark›c›larla çal›flmaya ve ‹talyan
müzi¤inin en yeni renklerini ve karakterlerini kendi
bestelerine aktarmak için ‹talyan bestecilerden ders
almaya çal›flt›. ‹nsan sesi için müzik yazma konusundaki
becerisini mükemmellefltirmek amac›yla, opera evlerinin
karmafl›k ve bazen dostane olmayan koflullar›ndan ziyade
Romal› soylu müzik patronlar›n›n eflsiz evlerinin çok
daha etkileyici ve s›cak atmosferinde nefes ald›. 18.
yüzy›lda, solo insan sesi ya da sesleri için bestelenen
kantatlar›n icras›, flair, besteci ve flark›c›lar›n yeteneklerini
gösterebildikleri ve rafine edebildikleri yayg›n evsel
e¤lence yöntemlerinin bafl›nda gelmekteydi. Bestecinin
‹talya ziyareti esnas›nda yazd›¤› kantatlar›n›n ço¤u
sadece tek ses ve sürekli bas için yaz›lm›flt›; fakat bir tür
minyatür opera boyutunda olan çalg› grubu efllikli daha
kapsaml› kantatlar› özel etkinlikler için bestelemiflti.
Händel, ‹talya’da bulundu¤u süre zarf›nda bu formun
hemen hemen her türünü kapsayan yaklafl›k 100 kantat
yazd›. Bunlar sayesinde ihtiyac› olan deneyime ulaflm›fl
oluyordu. O kadar ki, ileriki y›llar›nda yeni yap›tlar için
fikir araflt›rmalar›na giriflti¤i zaman, bu dönemde elde
etti¤i deneyimlerine ve eflsiz müziklere baflvuruyordu.
Händel’in ‹talyan kantatlar›n›n pek ço¤u bestecinin en
önemli Romal› patronlar›ndan Marchese Ruspoli için,
yüksek standarda sahip kültürel etkinliklere kendini
adam›fl Romal› sanatç› ve soylulardan oluflan Arkadia
Akademi adl› bir cemiyetin toplant›lar›nda seslendirilmek
üzere yaz›ld›. Bu yüksek standarda sahip kültürel
etkinlikler özellikle fliir ve müzi¤i kaps›yordu. Bu grubun
ileri gelenlerinden biri de Ruspoli’ydi ve ne zaman ki
etkinlikler bafll›ca ikametgâh› olan Roma’daki Bonelli
Saray›’nda yap›l›yor, o zaman grubun idarecili¤ini de
kendisi üstleniyordu.
1707 y›l› A¤ustos’undan itibaren Händel alt› ay›n›
Ruspoli’nin yan›nda geçirdi ve 1708 bahar›nda Roma için
La Resurrezione Oratoryosu gibi en önemli yap›tlar›n›
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kalmaz; Roma’da dönemin en büyük opera
bestecilerinden Alessandro Scarlatti ile çal›flma f›rsat›
yakalar, ayr›ca dönemin en sayg›n kantat ve oratoryo
bestecilerinden Antonio Caldara ile bu formlar üzerine
çal›flma olana¤› elde eder. Öte yandan trio sonat,
Konçerto Grosso gibi önemli formlar›n en büyük
yarat›c›lar›ndan Arcangelo Corelli ve Bernardo Pasquini
ile çalg› müzi¤i üzerine önemli çal›flmalar gerçeklefltirir
ve Londra’da geçirece¤i ileriki y›llar›nda bu tecrübelerini
çok iyi kullan›r. 1727-1733 y›llar› aras›nda besteledi¤i Opus
5 ve Opus 2 bafll›kl› trio sonatlar›, Corelli’nin trio
sonatlar›nda oldu¤u gibi iki farkl› formun izlerini tafl›r:
Sonata da chiesa (Kilise Sonat›) ve Sonata da camera
(Oda Sonat›). Op. 2, Si minör bir numaral› sonatta a¤›rh›zl›-a¤›r-h›zl› s›ralan›fl›ndaki kilise sonat› ve Op. 5, Re
majör iki numaral› sonatta da Musette-Marche-Gavotte
gibi danslar› içeren oda müzi¤i stilini çok iyi gözlemleriz;
Londra y›llar›nda yaz›lm›fl olsalar dahi ‹talyan zevkini çok
iyi yans›tan yap›tlard›r bunlar.
* Program notlar›: Süha Çelikk›ran
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KREMERATA BALTICA
Kremerata Balt›ca
G›don Kremer flef ve solist conductor & soloist
Arvo Pärt
Benjamin Britten’›n An›s›na Cantus
Cantus in Memoriam Britten
Benjamin Britten
Frank Bridge’in Bir Temas› Üzerine Çeflitlemeler, Op. 10
Variations on a Theme by Frank Bridge, Op.10
Introduction and theme: Lento maestoso
Adagio
March: Presto alla marcia
Romance: Allegretto grazioso
Aria Italiana: Allegro brillante
Bourrée classique: Allegro pesante
Wiener Walzer: Lento-vivace
Moto perpetuo: Allegro molto
Funeral March: Andante ritmico
Chant: Lento
Fugue and Finale: Allegro molto vivace
Ludwig van Beethoven
Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 61
Violin Concerto in D Major, Op.61
Allegro ma non troppo-Cadenza-Tempo I
Larghetto
Rondo (Allegro-Cadenza-Tempo I)
(Cadenza: Schnittke)

© Christian Lutz

vermek üzere buradan ayr›ld›. 1708 yaz›n›n bafl›nda
Napoli’ye k›sa bir ziyarette bulundu; baflar›l› geçen
Napoli ziyaretinin ard›ndan son kez kalmak üzere
a¤ustos ve eylül aylar›n› tekrar Bonelli Saray›’nda geçirdi.
Ruspoli’nin saray dokümanlar› bize müzisyenlere ve nota
kopyalayanlara ödenen miktarlar hakk›nda oldukça
detayl› bir bilgi sa¤lar; hatta bu dokümanlardan,
Händel’in 1708 y›l›nda Ruspoli’nin yan›nda geçirdi¤i son
döneminde, ‹talyan kantatlar› olarak bilinen yap›tlar›ndan
en uzun ve önemli ikisini yazd›¤›n› ö¤renebiliyoruz. 1708
y›l›nda bestelenen bu yap›tlar aras›nda her ne kadar
bahsedilmiyor olsa da, 26 Haziran 1707 günü iki
kemanc›n›n kat›l›m›yla seslendirilen isimsiz kantat›n
Clori, mia bella Clori bafll›kl› yap›t olmas› ihtimali
mevcuttur. Sevgilisi Chloris’in muhtemelen kal›c› yoklu¤u
üzerine duygular›n› dile getiren kederli genç adam›n
anlat›ld›¤› kantat, özellikle dördüncü aryas›n›n güzelli¤i
ve kantatta yer alan aryalar›n baz›lar›n›n daha sonradan
farkl› operalar›nda da kullan›lm›fl olmas› dolay›s›yla
dikkat çekicidir. Chiari lumi bafll›kl› aç›l›fl aryas›n› Händel,
ilk kez 24 fiubat 1711 tarihinde Londra’da sahnelenen
Rinaldo operas›nda Di Sion nell’ alta sede arya için tekrar
kullanm›flt›r.
1708 y›l›nda Ruspoli’nin yan›nda geçirdi¤i son
döneminde bestecinin yazd›¤› bir di¤er kantat da, Il
duello amoroso bafll›¤›yla da tan›nan Amarilli vezzosa
adl› yap›t›d›r. 1708 A¤ustos’u sonunda bestelenen ve
seslendirilen kantat, günümüze Münster’deki Santini
Koleksiyonu’nda yer alan ve hâlâ bas›lmam›fl olan
elyazmalar› içindeki kantatlardan biridir. Alto ve soprano
için yaz›lan yap›t›n efllik grubu da birinci ve ikinci
kemanlarla birlikte sürekli bas çalg›lar›ndan oluflan küçük
bir topluluktur. Händel’in bütün kantatlar› içinde, alto ve
soprano sesi bir arada kulland›¤› yegâne kantat olan Il
duello amoroso, çoban Daliso ile Amaryllis aras›ndaki bir
tür aflk karfl›laflmas›n› anlat›r. Amaryllis önceden erkek
çoban Daliso’ya aflk›n› sunmufl, ancak daha sonra fikrini
de¤ifltirmifltir. Bu durumun ard›ndan sevdi¤i kad›nla
ormanda karfl›laflan Daliso, reddedilmenin de ac›s›yla
aflk›n› geri kazanmak için zor kullanmaya karar verir.
fiiddet uygulayarak mutlulu¤u elde edemeyece¤i ve
aralar›ndaki durumun daha fazla bu flekilde
süremeyece¤i konusunda Daliso’yu uyarmas›na karfl›n
dikkate al›nmayan Amaryllis, eline geçirdi¤i bir hançeri
uzat›r ve sevgilisinden hançeri kalbine saplayarak bu aflk
u¤runa kendisini kurban etmesini talep eder. Sevdi¤i
kad›n› öldüremeyece¤ini söyleyen Daliso, amac›ndan
hemen vazgeçer ve kendisini affetmesi için ona yalvar›r.
Her ne kadar bu kantatlar kadar uzun olmasalar da,
Roma’da besteledi¤i di¤er önemli iki solo kantat da, Mi
palpita il cor ve Nel dolce tempo bafll›kl› olanlar›d›r.
Prelüd tarz›ndaki bir theorbo soloyla aç›lan ikinci kantat
soprano için yaz›lm›fl üç bölümlü k›sa bir yap›tt›r. Blokflüt
efllikli olan, Mi Palpita il cor ise resitatif efllikli üç aryadan
oluflur. Bu yap›tlar sadece dört y›l ‹talya’da yaflayan bir
besteci için çok baflar›l› çal›flmalard›r.
Händel’in bu y›llardaki verimlili¤i vokal yap›tlarla s›n›rl›

G›don Kremer
Letonya’n›n Riga flehrinde dünyaya gelen Gidon Kremer,
dört yafl›ndayken ikisi de yayl› çalg›larda usta olan babas›
ve büyükbabas›n›n yönlendirmesiyle keman çalmaya
bafllad›. Yedi yafl›nda Riga Müzik Okulu’na girdi. On alt›
yafl›nda Letonya Cumhuriyeti Birincilik Ödülü’nü kazand›;
iki y›l sonra Moskova Konservatuar›’nda David
Oistrakh’›n ö¤rencisi olarak müzik çal›flmalar›n›
sürdürdü. 1967 Queen Elisabeth, Uluslararas› Paganini ve
Uluslararas› Çaykovski yar›flmalar› da dahil olmak üzere
çok say›da sayg›n yar›flmada ödül ald›. Bu baflar›lar›
takiben, kufla¤›n›n en özgün ve dikkat çekici
sanatç›lar›ndan biri olarak dünya çap›nda ün kazand›.
Avrupa ve ABD’nin en ünlü orkestralar› eflli¤inde
dünyan›n önemli müzik merkezlerinde konserler verdi;
Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Christoph
Eschenbach, Nikolaus Harnoncourt, Lorin Maazel,
Riccardo Muti, Zubin Mehta, James Levine, Valery
Gergiev, Claudio Abbado ve Sir Neville Marriner gibi
günümüzün önde gelen flefleriyle birlikte çal›flmalar
gerçeklefltirdi. Günümüz Rus ve Do¤u Avrupa
bestecilerini de destekleyerek, aralar›nda kendisine ithaf
edilmifl yap›tlar›n da bulundu¤u çok say›da yeni besteyi
seslendirdi. Ola¤anüstü yorumu dolay›s›yla çok say›da
uluslararas› ödül kazand›¤› yüzü aflk›n albüm yay›nlad›.
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G›don Kremer
Of all the world’s leading violinists, Gidon Kremer has
perhaps had the most unconventional career. Born in
Riga, Latvia, he began studying at the age of four with his
father and grandfather, who were both distinguished
string players. At the age of seven, he entered Riga Music
School. At sixteen he was awarded the first Prize of the
Latvian Republic and two years later he began his studies
with David Oistrakh at the Moscow Conservatoire. He
went on to win prestigious awards including the 1967
Queen Elisabeth Competition and the first prize in both
Paganini and Tchaikovsky International Competitions.
This success launched Gidon Kremer’s distinguished
career, in the course of which he has established a worldwide reputation as one of the most original and
compelling artists of his generation. He has appeared on
virtually every major concert stage with the most
celebrated orchestras of Europe and America. Also he
has collaborated with today’s foremost conductors,
including Leonard Bernstein, Herbert von Karajan,
Christoph Eschenbach, Nikolaus Harnoncourt, Lorin
Maazel, Riccardo Muti, Zubin Mehta, James Levine,
Valery Gergiev, Claudio Abbado and Sir Neville Marriner
among others. Gidon Kremer’s repertoire is unusually
extensive, encompassing all of the standard classical and
romantic violin works, as well as music by twentiethcentury masters such as Henze, Berg and Stockhausen.
He also championed the works of living Russian and
Eastern European composers and has performed many
important new compositions; several of them dedicated
to him. He has become associated with such diverse
composers. It would be fair to say that no other soloist of
his international stature has done as much for
contemporary composers in the past 30 years. An
exceptionally prolific recording artist, Gidon Kremer has
made more than 100 albums, many of which brought
him prestigious international awards and prizes in
recognition of his exceptional interpretative powers.
These include the Grand Prix du Disque, Deutscher
Schallplattenpreis, the Ernst-von-Siemens Musikpreis,

Kremerata Balt›ca
Günümüzün önde gelen topluluklar›ndan Kremerata
Baltica, 1997 y›l›nda Gidon Kremer taraf›ndan kuruldu.
Bugüne kadar Jessye Norman, Oleg Maisenberg, David
Geringas, Boris Pergamenschikow, Tatiana Grindenko,
Sir Simon Rattle, Christoph Eschenbach, Kent Nagano,
Saulius Sondeckis, Andrey Boreyko, Roman Kofman ve
Vladimir Ashkenazy gibi önemli isimlerle say›s›z konser
turnesi gerçeklefltirdi. Nonesuch plak flirketiyle baflar›l›
ortakl›¤› çerçevesinde, ç›¤›r açan iki Piazzolla albümü
yay›nlad›: Vivaldi ile Piazzolla’n›n Mevsimler’ini bir araya
getiren “Eight Seasons” ve büyük Arjantinli besteciye
ithafen haz›rlanan “Tracing Astor”. Ard›ndan, Glass ve
Martinov’un ça¤dafl bestelerine yer veren hayranl›k
uyand›r›c› “Silencio” ve Mozart’› 21. yüzy›l
perspektifinden yorumlayan “After Mozart” adl›
albümleri yay›nland›; bu son albüm 2002 y›l› flubat
ay›nda Grammy Ödülü’ne lay›k görüldü. Mahler ve
fiostakoviç yap›tlar›n› yorumlad›klar› canl› kay›tlardan
oluflan son albümleri 2007 y›l›nda ECM etiketiyle
yay›nland›. 2007 y›l› boyunca Crespo Oda Müzi¤i Vakf›
taraf›ndan desteklenen Kremerata Baltica, üç Balt›k
ülkesindeki yenilikçi ve yo¤un müzik kültürünün çeflitli
biçimleriyle sergilenmesi yönünde çaba gösteriyor; Balt›k
ülkelerinden ortak destek sa¤layan kurumlar›n sayesinde
her y›l Estonya, Letonya ve Litvanya’da birçok konser
veriyor. Titiz elemeler sonucunda seçilen üyeleriyle
verdikleri konserler, düzenledikleri turneler, kat›ld›klar›
festivaller ve gerçeklefltirdikleri albüm kay›tlar›yla
çokyönlü ve yenilikçi programlar›n› müzikseverlerle
paylaflan topluluk, genç üyelerine dünya çap›nda ünlü
solist ve fleflerle birlikte çal›flma f›rsat› sunarak,
kariyerleri için büyük bir motivasyon kayna¤› sa¤l›yor.
Gidon Kremer’in zengin müzik birikimini üç Balt›k ülkesi
Estonya, Letonya ve Litvanya’dan genç müzisyenlere
aktarmak ve ayn› zamanda Balt›k ülkelerinde yak›n
zamanda canlanan ba¤›ms›z müzik hayat›n›
destekleyerek gelifltirmek amac›yla kurdu¤u Kremerata
Baltica bugün, konser salonlar›nda geçen on y›l›n
ard›ndan uluslararas› üne sahip bir oda orkestras›.
Kremerata Balt›ca
The Kremerata Baltica was launched in 1997 by Gidon
Kremer and is already one of today’s prominent
international European ensembles. Through his work
with this chamber orchestra Gidon Kremer strives to
pass on his vast musical experience to young musicians
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the Bundesverdienstkreuz, the Premio dell Accademia
Musicale Chigiana, the Triumph Prize 2000 (Moscow)
and in 2001 the UNESCO Prize. In February 2002 he
and the Kremerata Baltica were awarded with the
Grammy for the Nonsuch recording ‘After Mozart’ in the
category Best Small Ensemble Performance. The same
recording got in Fall 2002 in Germany an ECHO 2002.
Gidon Kremer plays a Nicola Amati, dated from 1641.

Grand Prix du Disque, Deutscher Schallplattenpreis,
Ernst-von-Siemens Musikpreis, Bundesverdienstkreuz,
Premio dell Accademia Musicale Chigiana, Triumph Prize
2000 (Moskova) ve UNESCO Ödülü gibi çok say›da ödül
ald›; 2002 y›l› flubat ay›nda Kremerata Baltica ile
Nonesuch etiketiyle yay›nlad›¤› “After Mozart” adl›
albümüyle En ‹yi Küçük Topluluk Performans›
kategorisinde Grammy Ödülü’nün de sahibi oldu. Ayn›
albüm, 2002 sonbahar›nda Alman ECHO Ödülü’nü
kazand›. Dünyan›n önde gelen keman sanatç›lar› aras›nda
en s›ra d›fl› kariyere sahip müzisyenlerden biri olan Gidon
Kremer, 1641 yap›m› bir Nicola Amati kemanla sahneye
ç›k›yor. Sanatç›n›n al›fl›lmad›k zenginlikteki repertuar›,
standart klasik ve romantik keman parçalar›n›n
tamam›n›n yan› s›ra Henze, Berg ve Stockhausen gibi 20.
yüzy›l bestecilerinin yap›tlar›n› kaps›yor.

from the three Baltic Nations and at the same time
promote and inspire the newly revived independent
music life in the Baltic countries. It is the endeavour of
the Kremerata Baltica to show an innovative, intense
musical presence in the three Baltic Nations in various
formations. Thanks to the support from mutual
sponsoring organisations in the Baltic Nations, the
orchestra is able to give numerous concerts each year in
Lithuania, Latvia and Estonia. The orchestra members
are selected through strict auditions before they come
together to perform concerts, give tours, festival
appearances or do recording projects presenting the
public with their manifold and innovative programmes.
The chance to work together and perform with worldrenowned soloists and conductors of high repute is a
challenge as well as a great motivation for these young
musicians. Today, after 10 years of concert experience,
Kremerata Baltica is an internationally celebrated
chamber orchestra. The numerous concert tours given
by the Kremerata Baltica took place with noted soloists
and conductors like Jessye Norman, Oleg Maisenberg,
David Geringas, Boris Pergamenschikow, Tatiana
Grindenko, Sir Simon Rattle, Christoph Eschenbach,
Kent Nagano, Saulius Sondeckis, Andrey Boreyko,
Roman Kofman and Vladimir Ashkenazy. Within the
framework of their successful partnership with the
recording company Nonesuch, the orchestra has
produced two path breaking Piazzolla recordings: ‘Eight
Seasons’, combining the seasons from Vivaldi and

Piazzolla and ‘Tracing Astor’, homage to this great
Argentinean composer. ‘Silencio’ followed a fascinating
compiling of contemporary compositions by Pärt, Glass
and Martynow as well as ‘After Mozart’, a musical
retrospective of Mozart seen from the point of view of
the 21st century. For this last recording they received a
Grammy Award in February 2002. Their latest CD with
live recordings of works by Mahler and Schostakovich
has been released by ECM in 2007. The Crespo
Chamber Music Foundation was supporting the
Kremerata Baltica during the year 2007.
PROGRAM NOTLARI
Arvo Pärt (1935)
Benjamin Britten’›n An›s›na Cantus
Arvo Pärt, 4 Aral›k 1976’da ölen ‹ngiliz besteci Benjamin
Britten’in an›s›na 1977’de yayl› çalg›lar ve çan için
“Cantus” adl› yap›t›n› besteledi. Yap›tta k›sa, ancak
duygulu bir matem ezgisi, yaln›z bafl›na duyulan hafif çan
sesleriyle bafllar. Daha sonra yine hafif ve üzgün tav›rl›
yayl› çalg›lar yap›t›n temas›n› ifller ve güçlenerek gelifltirir.
Müzikle yans›t›lan ac›, yayl› çalg›lar peslefltikçe
yo¤unlafl›rken törensel ritim ise giderek a¤›rlafl›r: Sanki,
matem yürüyüflüne kat›lanlar ölünün son istirahatgâh›na
ulaflm›flt›r. Yo¤un bir bas t›n›s› içinde yap›t sona erer.
(Süre 7’)
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Benjamin Britten (1913-1976)
Frank Bridge’in Bir Temas› Üzerine Çeflitlemeler, Op. 10
Introduction and theme: Lento maestoso
Adagio
March: Presto alla marcia
Romance: Allegretto grazioso
Aria Italiana: Allegro brillante
Bourrée classique: Allegro pesante
Wiener Walzer: Lento-vivace
Moto perpetuo: Allegro molto
Funeral March: Andante ritmico
Chant: Lento
Fugue and Finale: Allegro molto vivace
Orkestra için ilginç yap›tlar besteleyen Benjamin Britten,
1937’de yayl› çalg›lar için tamamlad›¤› “Frank Bridge’in
Bir Temas› Üzerine Varyasyonlar”›n dinleyicilere daha
kolay ulaflabilmesi için romans, ‹talyan aryas›, klasik
bourrée ve Viyana valsi gibi gülünç biçimde taklitler ve
parodiler öngördü. ‹ngiliz müzi¤inin K›ta Avrupa’s›nda
pek tan›nmad›¤› o günlerde bu yap›t›yla, o y›l Salzburg
Festivali’nde yorumlanan di¤er eski yap›t› Simple
Symphony (Basit Senfoni, 1934) ile kazand›¤› baflar›n›n
da devam›n› sa¤lam›fl, genifl kitlelerin ilgisini çekmiflti.
Yap›t› 1933’te kurdu¤u yayl› çalg›lar orkestras›yla ün
kazanan ‹ngiliz flef Boyd Neel (1905-1981) ›smarlam›flt›;
orkestras›yla kat›laca¤› Salzburg Festivali için yeni bir
‹ngiliz yap›t› istiyordu. On gün içinde bestesini, dört
hafta içinde de tüm partileri tamamlayan Britten’in bu
yap›t› ilk kez 27 A¤ustos 1937’de seslendirildi.
On bir bölümden oluflan yap›ta ad›n› veren tema yine bir
‹ngiliz bestecisi olan Frank Bridge’in (1897-1941) 1906’da
yazd›¤› Yayl› Çalg›lar ‹çin ‹dil’in pastoral anlat›ml› ana
temas›d›r. 3/4’lük ölçüde, törensel ve a¤›r (lento
maestoso) tempoda bafllayan 1. Bölüm’ün “Introduction
and theme” (girifl ve tema) 11. mezüründe minör tonda,
solo kemanla duyurulan tema, fanfar benzeri ç›k›fllarla
atmosferi belirler. Tüm yayl›lar temay› tekrarlayarak onu
ilk varyasyona ulaflt›r›r. 1. Varyasyon a¤›r (adagio)
tempoda, bas yayl›lar›n koral benzeri armonilerine
karfl›tl›k oluflturan solo keman›n resitatifi ile bafllar. Solo
keman daha sonra bu koral havay› keser ve teman›n bir
bölümü üzerine süslemelerle varyasyonu duyurur. Bu
bölmeler sürekli olarak hem süre, hem de flekil
bak›m›ndan de¤iflerek ifllenir. 2. Varyasyon bir marfl
(march) biçiminde, çok h›zl› (presto alla marcia)
tempodaki 3. Bölüm’de yer al›r. Füg biçiminde yükselen,
sonra çabucak sönen kreflendo giriflten sonra teman›n en
güçlü bölmesi üzerine varyasyon gelifltirilir. Teman›n ilk
yar›s›ndaki mi-la ve mi-si-la notalar› üzerine bafllayan
varyasyona Britten –ekonomik stilini belirginlefltiren
tarzda– yaln›zca triller ve pizzicato notalarla efllik eder. 3.
Varyasyon, çabukça ve zarif (allegretto grazioso) tempoda
bir romanst›r (romance). Neoklasik stilde, eski ustalar›
yeniden yaflat›rcas›na bir üslupta yaz›lm›fl olan romansta,
bas çalg›lar›n pizzicato’lar› eflli¤inde Bridge’in temas›
zarifçe yükselir. 4. Varyasyon parlak ve çabuk (allegro

brillante) tempoda bir ‹talyan aryas›d›r (Aria Italiana). 19.
yüzy›l koloratur opera sanat› üzerine bir parodi gibi
sergilenen bu 5. Bölüm’de, gitar›n akorlar›n› an›msatan
pizzicato bas yayl›lar›n eflli¤inde birinci kemanlar›n prima
donna benzeri canl›, heyecanl› ç›k›fllar›, trilleri, sanki bir
Rossini aryas› gibi sergilenir. 5. Varyasyon dolgun,
heybetli ve de çabuk (allegro pesante) tempoda, çok
belirgin ritimde klasik bir bourrée’dir (bourrée classique).
Yayl›lar›n bofl telleri kullanarak ritmi vurgulad›klar› bu
2/4’lük ölçüdeki eski Frans›z dans› ayr›ca, solo kemanla
Vivaldi’yi an›msatan ‹talyan barok stilinde de ifllenir. 6.
Varyasyon a¤›r (lento) bafllayan, sonra canl› (vivace)
süren bir Viyana valsidir (Wiener walzer). Britten burada
da vals temposunu bir Strauss orkestras›yla abartarak
yans›t›r gibi parodilefltirirken tüm müzikal hileleri kullan›r.
7. Varyasyon ise çok çabuk (allegretto molto) tempoda
sürekli bir devinimdir (moto perpetuo). Yayl› çalg›lar
orkestras›na virtüöz bir gösteri olana¤› sa¤layan bu 8.
Bölüm’de, melodi tremololar biçiminde orkestran›n bir
ucundan di¤erine çabucak ulaflt›r›larak sunulurken,
yaln›zca tek sesli (unison) efllikle yetinilir. 8. Varyasyon
ritmik ve a¤›rca (andante ritmico) tempoda bir matem
marfl›d›r (Funeral March). Burada yayl› çalg›lar›n al›fl›lm›fl
t›n›lar›ndan baflka, orta bölmede bas yayl›lar›n bofl
tellerdeki pizzicato’lar›yla –bir matem havas›n›n bo¤uk
davul sesleriyle– ana tema duyurulur. 9. Varyasyon a¤›r
(lento) tempoda bir flark›d›r (Chant). Geri plandaki
baslar›n durgun ve dört oktava yay›lan eflli¤inde bu flark›y›
viyolalar duyurur. 10. ve son Varyasyon çabuk ve çok canl›
(allegro molto vivace) tempoda bir füg ve finaldir (Fugue
and Finale). Füg yap›s›n›n zorlu¤u, teman›n ilk notalar›
üzerine kurularak ifllenir. Bu zorlu¤un doru¤una da tüm
temalar›n tekrar›yla ulafl›l›r ve k›sa bir coda ile yap›t sona
erer. (Süre 27’)
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 61
Allegro ma non troppo-Cadenza-Tempo I
Larghetto
Rondo (Allegro-Cadenza-Tempo I)
(Cadenza: Schnittke)
Ludwig van Beethoven, 1806 y›l›nda besteledi¤i tek
keman konçertosunu kemanc› Franz Clement (17801842) için yazmas›na karfl›n, gençlik arkadafl› Stephan
von Breuning’e ithaf etmiflti. Sanatç› daha önce Op. 40
ve Op. 50 olarak numaralanan, keman ve orkestra için
Romans ad›yla iki yap›t besteledi. Kendisi için epey
verimli bir y›l olan 1806’da Op. 59 Yayl› Çalg›lar
Dörtlüleri, 4. Senfoni ve 4. Piyano Konçertosu’nu yazd›;
keman konçertosunun solo partisi için ise Franz
Clement’ten yararland›. Ancak yap›t›n ilk yorumu hiç de
kolay olmad›: Viyana’da 1806 Noel gecesinden bir gün
önce, 23 Aral›k’ta gerçekleflen ilk seslendiriliflte,
partisyonun önemli bölümü henüz haz›r de¤ildi. Theater
an der Wien Orkestras›’n›n baflkemanc›s› ve yöneticisi,
harika çocuk olarak ün kazanan ve konserin odak noktas›
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olan 26 yafl›ndaki Clement, partisinin ço¤unun notas›n›
“Prima vista” (ilk görüflte) çalmak zorunda kal›yordu.
Beethoven de belki bu geç kal›fl›n›n suçlulu¤unu
hissetmifl, kendisini affettirmek için yap›t›n bafl›na
merhamet anlam›na gelen Clement kelimesiyle ilgili, yar›
‹talyanca, yar› Frans›zca “Concerto per clemenza pour
Clement” cümlesini yazm›fl, konçertoya merhamet
gösterilmesini dilemiflti.
Ayr›ca Mehul’ün uvertürü ile Mozart ve Cherubini’nin
baz› yap›tlar›n›n yer ald›¤› konser, solistin Fantasia’s› ile
bitiyordu. Bugün bile provas›z çal›nmas›na pek cesaret
edilemeyen konçerto bölümler halinde seslendirilmifl,
arada Clement baz› virtüöz sololar›, tek tel üzerinde
çald›¤› kendi sonat›n› da yorumlam›fl, hatta bunu keman›
ters tutarak –o ça¤da istenilen gösteriler gibi– yapm›flt›.
Bu gösteriler daha sonradan alayla an›msanmas›na
karfl›n dinleyiciler solisti çok be¤endi, konçerto da
kabullenildi. Ancak bas›n daha kat›yd›: Wiener
Theaterzeitung, yap›t›n özgünlü¤ü ve güzellikler içeren
birçok pasaj› nedeniyle alk›flland›¤›n›, ama orkestran›n
kopmalar gösterdi¤ini, konçertodaki ilintisiz tekrarlar›n,
üst üste y›¤›lm›fl fikirlerin yorucu oldu¤unu belirtiyordu.
Ciddi bir elefltirmen de “Beethoven’in ne yaz›k ki 1. ya da
2. Senfonileri gibi yap›tlar› art›k insanl›¤a hediye
etmedi¤i”nden yak›n›yordu. Beethoven arkadafl› Bayan
von Breuning için konçertonun bir piyano düzenlemesini
de yapt› ve her iki versiyon 1809’da yay›mland›.
Konçerto ancak bestecinin ölümünden on yedi y›l sonra
konser salonlar›nda yayg›nlaflabilecekti: 1844’te, on iki
yafl›ndaki Joseph Joachim, Mendelssohn’un
yönetimindeki Londra Filarmoni Derne¤i Orkestras›
eflli¤inde –daha önce on dört yafl›ndaki Henri
Vieuxtemps ve sonra da on bir yafl›ndaki Yehudi
Menuhin’in yapt›klar› gibi– konçertoyu seslendirdi ve
daha s›k çal›nmas› için büyük çaba gösterdi. Yap›t›
“ruhsal bir Everest”e benzeten ünlü flef Fritz Busch
1927’de, k›sa pantalonlu harika çocuk Menuhin’e “Kimse
çocuk sinema y›ld›z› Jackie Coogan’›n Hamlet’i
oynamas›na izin vermiyor” diye söylense de, provadan
sonra olumlu yan›t› veriyordu.
Keman konçertolar› aras›nda gerçekten de zirvede duran
yap›t, bir bütün halinde dinlendi¤i zaman içtenlikli
keman-orkestra diyalo¤u sezilebilen, gösterifle ve solistik
virtüözlü¤e önem vermeyen, tekni¤in üzerindeki anlaml›
güzelli¤iyle Beethoven’in tek lirik konçertosudur. Ayn› y›l
yaz›lan 4. Piyano Konçertosu’ndaki solistle orkestra
aras›nda daha ilk bak›flta görülen savafl›m yerine bu
yap›tta karfl›l›kl› konuflma ye¤lenmifl, solistten formu,
özü ve ruhsal yap›y› kavramas› istenmiflti. Ancak, son
bölümü parlak bir yorum gerektiren konçertonun
yap›s›yla ünlü solistler de ilgilendi, Joseph Joachim ve
Franz Kreisler gibi kemanc›lar, hatta günümüz
bestecilerinden Alfred Schnittke yap›t için kadans
besteledi.
4/4’lük ölçüde, çok hafif timpani vurufllar›yla, o kadar
çabuk olmayan (allegro ma non troppo) tempoda
bafllayan 1. Bölüm, uzun bir orkestra giriflini içerir.

Bafltaki dört darbenin ilginç bir de öyküsü vard›r:
Beethoven, sa¤›rl›¤›n›n artt›¤› günlerde bir fley duyar gibi
olur. Kuflkuyla pencereye do¤ru gitti¤inde, komflu kap›n›n
vuruldu¤unu görür ve iflitme duyusunu hâlâ
yitirmedi¤ine sevinerek bu vurufllar› konçertoda
de¤erlendirir. Beflinci darbede, tahta üfleme çalg›lar›n
girifliyle altta kalan bu vurufllar sanki yap›t›n nabz› gibidir.
Birbirine yak›n alt› yan teman›n duyuruldu¤u orkestral
ritornello, bar›flç› bir hava oluflturur. Her iki ana temay›
da önce üfleme çalg›lar duyurur. Özellikle, ilahi benzeri
diyatonik melodi bölümün sonuna da egemen olur.
Solist ise yumuflak bir kadans ile girer ve timpanilerin
nab›z at›fl›yla izlenir. Solo keman uzun bir yay çekifliyle
duygulu flark›s›n› sunar. Konçertonun yar› uzunlu¤unu
aflan birinci bölümde, ikinci orkestra tuttisi daha
güçlüdür. Özellikle ikinci teman›n de¤erlendirildi¤i son
bölme, keman›n zirveye özgürce yükselifline de sahne
olur. Genellikle Kreisler’in kadans›n›n çal›nd›¤› bölmeden
sonra k›sa bir coda ile ilk bölüm biter.
Sol Majör tonda ve 4/4’lük ölçüdeki 2. Bölüm k›sa, zarif
ve romantik bir romanst›r. Pek a¤›rdan biraz daha h›zl›ca
(larghetto) tempoda lirik yo¤unluk daha da artar; sanki
finale bir girifl haz›rlanmaktad›r. Ana tema sürdinli yayl›
çalg›larca çok hafif sunulur; sonra korno, klarnet ve
fagota ulafl›r. Keman bu diyalo¤a kat›l›r ve ezgiyi süsler.
Daha sonra tema, yayl›lar taraf›ndan daha güçlü
tekrarlan›r; buna üfleme çalg›lar cevap verir ve ikinci bir
teman›n keman taraf›ndan flark› söyler gibi sunulmas›na
olanak sa¤lar. Keman›n k›sa bir kadans›yla, ara
verilmeden finale geçilir.
6/8’lik ölçüde, re majör tonda ve çabuk (allegro)
tempodaki 3. Bölüm canl› ve nefleli bir av borusu
ça¤r›s›n› and›ran Rondo’dur. Temay› bu kez önce keman
sunar. Ritmik rondo, kemana her türlü virtüözlük
olana¤›n› sa¤lar, zaman zaman minör tonda e¤lenceli
biçimde kesilmesine karfl›n neflesini sürdürür ve yine
kemanla son akorlara ulafl›r. Beethoven 1807’de yap›t›
piyano konçertosu olarak da düzenlemifl ve Stefan Von
Breuning’in iyi bir piyanist olan efli Julie’ye ithaf etmifltir.
(Süre 43’)
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CONCERTO ITALIANO &
SARA MINGARDO
Concerto Ital›ano
R›naldo Alessandr›n› flef conductor
Sara M›ngardo kontralto counter alto
Antonio Vivaldi
“La Verità in Cimento”dan Sinfonia, RV 739
Sinfonia from ‘La Verita in Cimento’, RV739
Yayl› Çalg›lar Konçertosu, La Majör, RV 159
Concerto for Strings in A Major, RV159
Obua Konçertosu, La minör, RV 463
Concerto for Oboe in A minor, RV463
Yayl› Çalg›lar Konçertosu, Do Majör, RV 115
Concerto for Strings in C Major, RV115
Alto ve Yayl›lar ‹çin Kantat, “Cessate Omai Cessate”,
RV 684 Cantata for Strings and Alto ‘Cessate Omai
Cessate’, RV684
Obua, Keman ve Yayl› Çalg›lar Konçertosu, Si Bemol
Majör, RV 548 Concerto for Oboe, Violin, and Strigs in B
flat Major, RV548
Yayl› Çalg›lar Konçertosu, Re Majör, RV 121
Concerto for Strings in D Major, RV121
Alto ve Yayl›lar Konçertosu, Re Majör, “Nisi Dominus”,
RV 126 Concerto for Alto and Strings in D Major, ‘Nisi
Dominus’, RV126

111, Astrèe, Arcana, Deutsche Harmonia Mundi)
include not only Italian music, but Bach and his
contemporaries as well. He has garnered the highest
critical plaudits including four Gramophone Awards,
two Grand Prix du Disque, three Deutscher
Schallplattenpreis, Prix Caecilia, two Diapason d’Or de
l’année, the Premio Cini, Prix Goldberg, four Midem
Awards in Cannes and countless others. In 2003
Rinaldo Alessandrini was nominated ‘Chevalier dans
l’ordre des Artes et des Lettres’ by the French Minister
of Culture and together with Concerto Italiano he was
awarded the Italian music critics’ prestigious Premio
Abbiati.

yap›mlar›n› yönetti. Opus 111, Astrèe, Arcana ve
Deutsche Harmonia Mundi etiketleriyle yay›nlanan
albümlerinde sadece ‹talyan müzi¤ine de¤il, Bach ve
ça¤dafllar›na da yer verdi. Dört Gramophone, iki Grand
Prix du Disque, üç Deutscher Schallplattenpreis, iki
Diapason d’Or de l’année ve dört Cannes Midem
Ödülü’nün yan› s›ra Prix Caecilia, Premio Cini ve Prix
Goldberg gibi müzik dünyas›n›n en sayg›n ödüllerinin de
sahibi oldu. 2003 y›l›nda Frans›z Kültür Bakanl›¤›
taraf›ndan “Chevalier dans l’ordre des Artes et des
Lettres” niflan›na aday gösterildi; Concerto ‹taliano
toplulu¤uyla birlikte, ‹talyan müzik elefltirmenleri
taraf›ndan verilen prestijli Premio Abbiati ile
ödüllendirildi. Dünyan›n seçkin orkestralar› taraf›ndan
aranan bir isim olarak Japonya, Kanada, ABD ve
Avrupa’da sahneye ç›kan Rinaldo Alessandrini, derin
‹talyan repertuar› bilgisi ve tutkusunu programlar›nda
yans›t›rken, 17. ve 18. yüzy›l ‹talyan müzi¤inin özündeki
temel, fakat kavramas› güç, anlam dolu özgün unsurlar›
yakalamay› amaçl›yor. Dünya çap›nda en yetkin
Monteverdi yorumcular›ndan olan sanatç› 2009 y›l›nda
Milano’daki Teatro alla Scala sahnesinde Monteverdi’nin
üç operas›n› yönetecek.

R›naldo Alessandr›n›
Rinaldo Alessandrini, Concerto Italiano toplulu¤unun
kurucu yönetmeni olarak yürüttü¤ü faaliyetlerin yan› s›ra
klavsen, fortepiyano ve org enstrümanlar›yla verdi¤i
resitalleriyle tan›nd›. Geçti¤imiz y›llarda Galler Ulusal
Operas› ile Incoronazione di Poppea (BBC taraf›ndan
yay›nland›); Accademia Filarmonica Romana’da
Jommelli’nin “L’isola disabitata” operas›; Freiburg
Konzerthaus’ta Freiburg Barok Orkestras› ile “Serva
Padrona”; 1998-1999 sezonunda ayr›ca yeni oditoryumun
aç›l›fl konserlerini de yönetti¤i Barselona’daki Teatre
Nacional de Catalunya’da Händel’in “Alcina” operas›;
Frankurt Operas› ile Bologna ve Reggio Emilia’daki
Teatro Comunale tiyatrolar›nda “L’Incoronazione di
Poppea”; Galler Ulusal Operas›’nda “Figaro’nun
Dü¤ünü”; Napoli’deki Teatro San Carlo’da Händel’in
“Amadigi” adl› yap›t›; Cosenza’da Vivaldi’nin
“L’Olimpiade” operas›; Queen Elizabeth Hall’da “Il
Trionfo del tempo e del Disinganno”; Coruna’da
Mozart’›n “Zaide” yap›t› ve Roma Operas›’nda
Jomelli’nin “L’isola disabitata” operas› gibi opera
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Sara M›ngardo
Venedik do¤umlu Sara Mingardo, Franco Ghitti’nin
ö¤rencisi olarak okudu¤u Benedetto Marcello
Konservatuar›’ndan mezun olduktan sonra e¤itimini
Siena Accademia Chigiana’da burslu okuyarak sürdürdü.
Çeflitli ulusal ve uluslararas› flan yar›flmalar›nda birincilik
ödülleri kazand›ktan sonra, 1987 y›l›nda Il Matrimonio
Segreto (Fidalma) ve La Cenerentola (baflrol) operalar›yla
sahneye ad›m att›. ‹talya’n›n en sayg›n tiyatro kurumlar›
olan Teatro Comunale di Firenze, Teatro La Fenice di
Venezia, Teatro Comunale di Bologna, Teatro San Carlo di
Napoli, Teatro Regio di Torino, Teatro Verdi di Trieste,
Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Lirico di Cagliari,
Teatro Massimo di Palermo, Arena di Verona, Accademia
Nazionale di Santa Cecilia di Roma taraf›ndan düzenli
olarak davet edilen sanatç›, Paris’teki Théâtre du Châtelet
ve Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre Opéra de Lyon,
Théâtre du Capitole de Toulouse, Opéra de Montpellier,
Opéra de Montecarlo, Madrid’deki Teatro Real,
Barselona’daki Gran Teatre de Liceu, New York’taki
Carnegie Hall, Opéra de Lausanne ve Brüksel’deki
Théâtre Royal de La Monnaie gibi prestijli sahneler ile
Salzburg, Glyndebourne, Osterklang & Klangbogen of
Vienna, Montreux-Vevey, Aix-en-Provence, Beaune,
Montpellier, Bregenz, Schwetzingen, Dresden ve Santa Fe
festivallerinde seyircilerle bulufltu. Claudio Abbado,
Rinaldo Alessandrini, Ivor Bolton, Riccardo Chailly,
Myung Whun-Chung, Paul Daniel, Colin Davis, John Eliot
Gardiner, Marc Minkowski, Riccardo Muti, Roger
Norrington, Trevor Pinnock, Maurizio Pollini, Christophe
Rousset, Jordi Savall, Peter Schreier, Jeffrey Tate gibi
fleflerle birlikte çal›flt›; Monteverdi Korosu ve Orkestras›,
Berliner Philharmoniker, Concerto Italiano, Academia
Montis Regalis, Londra Senfoni Orkestras›, Boston
Senfoni Orkestras›, Orchestre National de France, Les
Musiciens du Louvre ile Les Talens Lyriques gibi
orkestralarla sahne ald›. Colin Davis ve Londra Senfoni
Orkestras› ile kaydetti¤i “Les Troyens” (Berlioz) adl›
albümü 2001 y›l›nda Grammy Ödülü’ne, 2003 y›l›nda
Rinaldo Alessandrini ile kaydetti¤i “L’Olimpiade” (Vivaldi)
adl› albümü Diapason d’Or Ödülü’ne, Emmanuelle Haïm
yönetiminde Virgin Classic etiketiyle yay›nlad›¤› “Aci,

R›naldo Alessandr›n›
In addition to his activities as Founder-Director of
Concerto Italiano, is renowned as a recitalist on the
harpsichord, fortepiano and organ, and is considered
one of the most authoritative interpreters of Monteverdi
worldwide. His profound knowledge and love of the
Italian repertoire is naturally reflected in programmes
in which he seeks to reproduce the essential, but often
elusive, expressive and cantabile elements so
fundamental to Italian music of the 17th and 18th
centuries. He has performed in Japan, Canada, USA
and throughout Europe, and is in increasing demand by
the world’s leading orchestras. Recent engagements as
an opera conductor include the ‘Incoronazione di
Poppea’ with the Welsh National Opera (recorded by the
BBC); ‘L’isola disabitata’ by Jommelli at the Accademia
Filarmonica Romana; ‘Serva Padrona’ at the Freiburg
Konzerthaus conducting the Freiburg Baroque
Orchestra; ‘Alcina’ by Händel at the Teatre Nacional de
Catalunya in Barcelona for the season 1998/99 of the
Liceu where he also conducted the orchestra in a series
of inauguration concerts for the new auditorium;
‘Artaserse’ by Hasse at the Teatro Rossini in Lugo di
Romagna; ‘L’Incoronazione di Poppea’ at Frankfurt
Opera, Teatro Comunale in Bologna and Teatro
Comunale in Reggio Emilia; ‘Le nozze di Figaro’ at
Welsh National Opera and Händel’s ‘Amadigi’ at Teatro
San Carlo in Napoli; Vivaldi’s ‘L’Olimpiade’ in Cosenza;
‘Il Trionfo del tempo e del Disinganno’ at the Queen
Elizabeth Hall; Mozart’s ‘Zaide’ in Coruna; Jommelli’s
‘L’isola disabitata’ at the Rome opera etc. Commencing
in 2009 he will conduct Monteverdi’s three operas at
the Teatro alla Scala, Milan. His recordings (for Opus
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Galatea e Polifemo” (Händel) ise Gramophone Awards
2003 Yar›flmas›’nda En ‹yi Barok Vokal Albüm Ödülü’ne
lay›k görüldü. 2006 May›s ay›nda Peter Kopp ve Dresdner
Instrumentalis Concert ile Vivaldi’nin Dixit Dominus
yap›t›n›n dünya prömiyerini gerçeklefltirdi. Günümüzün
ender rastlanan gerçek kontraltolar›ndan biri olan Sara
Mingardo, zengin repertuar›yla konser salonlar›n›n ve
opera sahnelerinin aranan ismi.
Sara M›ngardo
One of today’s rare and authentic contraltos, Sara
Mingardo, has become a highly sought-after performer
for both the concert and operatic stage in wide range of
repertoire.
A regular guest of some of the most prestigious Italian
theatrical institutions, Teatro Comunale di Firenze,
Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Comunale di
Bologna, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Regio di
Torino, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Comunale di
Ferrara, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Massimo di
Palermo, Arena di Verona, Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma, she also maintains an active
schedule of performances on the world’s great stages,
such as the Théâtre du Châtelet in Paris, Théâtre des
Champs-Elysées in Paris, Théâtre Opéra de Lyon,
Théâtre du Capitole de Toulouse, Opéra de Montpellier,
Opéra de Montecarlo, Teatro Real in Madrid, Gran
Teatre de Liceu in Barcelona, Carnegie Hall in New
York, Opéra de Lausanne, Théâtre Royal de La
Monnaie in Brussels, and in the festivals of Salzburg,
Glyndebourne, Osterklang & Klangbogen of Vienna,
Montreux-Vevey, Aix-en-Provence, Beaune, Montpellier,
Bregenz, Schwetzingen, Dresden, Santa Fe. Sara
Mingardo enjoys successful collaborations with such
conductors as Claudio Abbado, Rinaldo Alessandrini,

Ivor Bolton, Riccardo Chailly, Myung Whun-Chung,
Paul Daniel, Colin Davis, John Eliot Gardiner, Marc
Minkowski, Riccardo Muti, Roger Norrington, Trevor
Pinnock, Maurizio Pollini, Christophe Rousset, Jordi
Savall, Peter Schreier, Jeffrey Tate and prestigious
orchestras throughout the world: Monteverdi Choir and
Orchestra, Berliner Philharmoniker, Concerto Italiano,
Academia Montis Regalis, London Symphony
Orchestra, Boston Symphony Orchestra, Orchestre
National de France, Les Musiciens du Louvre, Les
Talens Lyriques. Sara Mingardo was the recipient of the
prestigious Grammy Award 2001 for the recording of
‘Les Troyens’ by Berlioz with Colin Davis and London
Symphony Orchestra and the Diapason d’Or 2003 for
the recording of ‘L’Olimpiade’ by Vivaldi with Rinaldo
Alessandrini. ‘Aci’, ‘Galatea e Polifemo’ by Händel,
recorded under the baton of Emmanuelle Haïm for
Virgin Classic, was awarded as the best recording of
category Baroque Vocal, in the Gramophone Awards
2003 contest. In May 2006 she realised the world
première recording of Vivaldi’s Dixit Dominus with
Peter Kopp and Dresdner Instrumentalis Concert
(Archiv). Sara Mingardo was born in Venice and studied
at the Benedetto Marcello Conservatoire with Franco
Ghitti and completed her studies with scholarship from
the Accademia Chigiana of Siena. After winning various
national and international vocal competitions, in 1987
she debuted in Il matrimonio segreto (Fidalma) and in
La Cenerentola (title role).

Concerto Ital›ano
Rinaldo Alessandrini taraf›ndan kurulan Concerto
Italiano, 1996 y›l›nda Mark Morris Dans Grubu ile
birlikte Edinburgh Festivali’ne kat›ld› ve Monteverdi
madrigallerini seslendirdi¤i konserle Elefltirmenler
Ödülü’nü kazand›. 1997 y›l›nda New York’taki ilk
konserinde, Vivaldi’nin “La Senna Festeggiante” adl›
serenad›n› Metropolitan Müzesi’nde seslendirdi. 2000
y›l› nisan ay›nda bir konser turnesiyle ABD’yi ziyaret etti.
2003-2004 sezonundan itibaren Accademia Filarmonica
Romana bünyesinde konuk topluluk olarak yer almaya
bafllad›. “Vivaldi’s Vespers” ve “Vivaldi’s Chamber
Concertos” adl› albümleriyle 2004 y›l›nda iki
Gramophone Ödülü’nün sahibi oldu; ayr›ca “Vivaldi’s
Vespers” adl› albümü, Y›l›n Albümü Ödülü’ne aday
gösterildi. “Monteverdi’s Marian Vespers” adl› albüm
elefltirmenlerden büyük övgü toplayarak Diapason d’Or
ve Gramophone dergisi “Editörün Seçimi” ödüllerine lay›k
görüldü. 17. ve 18. yüzy›l müzi¤i yorumunda rakipsiz bir
otorite olarak kabul edilmesini sa¤layan ve elefltirmenler
taraf›ndan verilen dört Gramophone (bu onura sahip tek
‹talyan topluluk), dokuz Diapason d’Or, iki Diapason
d’Or de l’année, iki Deutscher Schallplattenpreis, on iki
Rèpertoire, dokuz Choc de la Musique (Choc de l’année
ve Cannes Classical Ödülü dahil), Disque de l’Annèe,
1995 ve 1997 y›llar›nda “Le Monde Y›l›n Albümü”,
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Festival in collaboration with the Mark Morris Dance
Group. On that occasion the ensemble received the
‘Critics Award’ for a concert of madrigals by Monteverdi.
Commencing with the 2003-2004 concert season,
Concerto Italiano has been Ensemble in Residence at
the Accademia Filarmonica Romana. Their recordings
of Vivaldi’s Vespers and his Chamber Concertos won
two Gramophone Awards in 2004, the former also a
finalist for Record of the Year. Their long-awaited
recording of Monteverdi’s Marian Vespers was recently
released to huge acclaim, scooping a Diapason d’Or
and the Gramophone Editor’s Choice awards. The
impressive array of critical awards received for these
recordings confirms the outstanding quality of Concerto
Italiano’s performances, now recognised as a unique
force in the interpretation of seventeenth and eighteenth
century music. These include 4 Gramophone Awards
(the only Italian ensemble to have been thus honoured),
9 Diapasons d’Or and 2 Diapason d’Or de l’année,
2 Deutscher Schallplattenpreis, 12 10 de Rèpertoire
awards, 9 Choc de la Musique – including Choc de
l’année, Cannes Classical Award – Disque de l’Annèe,
Le Monde’s Disques de l’Année 1995 and 1997, Premio
Vivaldi (Fondazione Cini), the Grand Prix de la
Nouvelle Academie de Disque and Grand Prix de
l’Academie Charles Cros, Prix Caecilia and Amadeus’
Disco dell’anno 1998. In 2003 Rinaldo Alessandrini
was nominated Chevalier dans l’ordre des Artes et des
Lettres by the French Minister of Culture and together
with Concerto Italiano he was awarded the Italian music
critics’ prestigious Premio Abbiati.

“Premio Vivaldi” (Fondazione Cini), “Grand Prix de la
Nouvelle Academie de Disque” ve “Grand Prix de
l’Academie Charles Cros”, “Prix Caecilia” ve “Amadeus’
Disco dell’anno” 1998 ödüllerini ald›. 2003 y›l›nda Fransa
Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan “Chevalier dans l’ordre des
Arts et des Lettres” niflan›na aday gösterilen kurucusu
Rinaldo Alessandrini ile birlikte, ‹talyan müzik
elefltirmenlerinin prestijli ödülü Premio Abbiati ile
onurland›r›ld›. 20. kurulufl y›ldönümünü kutlayan
topluluk, madrigallerin ve heyecan verici yorumlar›yla
konser ve albümlerde yer verdi¤i ünlü barok baflyap›tlar›n
yan› s›ra, yüzy›llard›r de¤eri anlafl›lmam›fl yap›tlar›
günümüz seyircilerine sevdirmeyi amaçl›yor. Concerto
Italiano, 17. ve 18. yüzy›l ‹talyan müzi¤inin alg›lan›fl›n›
tümüyle de¤ifltiren yorumlar›yla ‹talya’da kendi alan›nda
eflsiz say›larak elefltirmenlerin ve müzikseverlerin
be¤enisini kazanan bir topluluk.
Concerto Ital›ano
Now in its 20th anniversary year, Concerto Italiano’s
revelatory interpretations have revolutionised our
perception of 17th and 18th century Italian music,
establishing itself with critics and audiences as the
finest ensemble of its kind in Italy today. Moving on
from the madrigal repertoire, in addition to its vibrant
performances and recordings of familiar baroque
masterpieces, Rinaldo Alessandrini’s ensemble has also
reclaimed for modern audiences works that have
languished in obscurity for centuries. In 1997, they
made their New York debut performing Vivaldi’s
Serenata ‘La Senna Festeggiante’ (Metropolitan
Museum) and returned to the US in April 2000 for a
concert tour. In 1996 they appeared at the Edinburgh
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PROGRAM NOTLARI
Antonio Vivaldi (1678-1741)
“La Verità in Cimento”dan Sinfonia, RV 739*
Yayl› Çalg›lar Konçertosu, La Majör, RV 159*
Obua Konçertosu, La minör, RV 463*
Yayl› Çalg›lar Konçertosu, Do Majör, RV 115*
Alto ve Yayl›lar ‹çin Kantat, “Cessate Omai Cessate”,
RV 684*
Obua, Keman ve Yayl› Çalg›lar Konçertosu, Si Bemol
Majör, RV 548*
Yayl› Çalg›lar Konçertosu, Re Majör, RV 121*
Alto ve Yayl›lar Konçertosu, Re Majör, “Nisi Dominus”,
RV 126*
Vivaldi’nin ne derece üretken bir besteci oldu¤unu,
neredeyse her müzik formunda yap›t vermifl olmas›ndan
rahatl›kla anlayabiliyoruz. 230 keman konçertosunun yan›
s›ra say›s›z flüt, obua, trompet, fagot, çello, viyola ve
mandolin konçertosu da yazan bestecinin 94 opera
yazd›¤› biliniyor olmas›na karfl›n, bunlar›n ancak 50’si
günümüze ulaflabildi. Bitmek tükenmek bilmeyen bir
müzik dehas›yla h›rsl› ve güçlü kiflili¤i, müzi¤ine de
yans›yan, 500’den fazla konçerto, 50’den fazla opera ve
say›s›z sonat ve vokal yap›t b›rakan böyle önemli bir
besteci yüzy›l›m›za dek pek tan›nmamakla birlikte,
1920’den sonra yap›lan araflt›rmalar sonucunda yüzlerce
yap›t› gün ›fl›¤›na ç›kmaya bafllad› ve ad› müzik tarihinde
hak etti¤i yeri ald›.
Ospedale della Pietà ad›ndaki bir k›zlar yetimhanesinde
keman ö¤retmenli¤i görevini üstlenen Vivaldi, operaya
olan ilgisinden dolay› s›k s›k Venedik’ten uzaklafl›yordu.
1710 y›l›nda opera yazmaya bafllad› ve sonraki yaflam›nda
da kendini özellikle opera bestelemeye verdi. Gerçi,
opera her ne kadar onun için önemli olsa da,
günümüzde popülaritesi ve önemi besteledi¤i
konçertolar›na ve keman yap›tlar›na ba¤l›d›r. Bu usta
çalg›c›n›n keman çal›fl›n› izlemifl olan Alman gezgin
Johann Friedrich Armand von Uffenbach onun için
“Kimse bugüne kadar böyle çalmad› ve bundan sonra da
çalamaz” diyecekti. Yolculuklar› yüzünden Pieta’dan
ayr›lan Vivaldi, bu zamanlarda bile yetimhane için
konçerto yazmay› b›rakmad›. Gerek aryalar›nda gerekse
sinfonia ve uvertürlerinde, konçertolar›nda hâkim olan
hava ve teknik ustal›k hemen göze çarp›yordu. Zaten pek
çok opera aryas› ve sinfonia’s› daha önceki y›llarda
besteledi¤i konçertolar›ndan al›nt›lar bar›nd›r›yordu,
hatta baz›lar› bire bir konçerto bölümü üzerine
oturtulmufltu.
Çalg›sal müzi¤in, konçertonun büyük ustas› Venedikli
k›z›l papaz, görevi gere¤i dini müzik ve vokal yap›tlar da
yazd›; 7 missa, 30 salmo, 22 motet, 3 oratoryo ve 41 tane
sürekli bas efllikli solo kantat, 47 opera ve ço¤u
kaybolmufl olan 8 adet serenat besteledi. ‹talya d›fl›nda
az tan›nan bu vokal yap›tlardan kantat ve serenatlar
genellikle Alessandro Scarlatti’nin Napoliten stilinde
yaz›lm›flt›r. Bu solo kantatlar iki ya da daha çok, teman›n

duyurulmas›ndan sonra gelen zengin armonili sakin
bölüm ve teman›n süslemeli olarak duyurulmas›ndan
oluflan üç bölmeli da capo arya ile de¤iflken reçitatiflerle
ifllenmifllerdir. Soprano, alto veya mezzo soprano ile
sürekli bas için bestelenmifl olan bu yap›tlar Bach’›n
kilise kantatlar›ndakinden büyük farkl›l›klar gösterir.
Küçük çaptaki ‹talyan kantatlar› stilindeki Vivaldi
kantatlar›, Torino’da bulunan yap›tlar aras›nda yer al›r.
Ço¤unlukla metnini de bestecinin kendisinin yazd›¤› bu
kantatlarda tenor ve bas partilerinin bulunmay›fl›,
ço¤unlukla castrato flark›c›lar için bestelenmifl
olmalar›na ba¤lan›r. Yaklafl›k k›rk tane solo kantat yazan
bestecinin yap›tlar› hakk›nda çok az bilgiye sahip
oldu¤umuz gibi, kantatlar›n tam olarak hangi tarihte
yaz›ld›¤› üzerine de çok fazla dokümana rastlayam›yoruz.
Genel stilistik özelliklerine bakarak, alto ve yayl›lar için
yaz›lan Rv 684, “Cessate, omai cessate” bafll›kl› kantat›n,
Vivaldi’nin hayat›n›n sonlar›na do¤ru yazm›fl
olabilece¤ini söyleyebiliriz. Zira 17. yüzy›l›n sonuna do¤ru
bafllay›p 18. yüzy›l›n ilk yirmi y›l› boyunca popüler olan,
Romal› soylular taraf›ndan oluflturulan Arkadia
Akademisi için yaz›lan kantatlara özgü, k›r perileri ve
çobanlar aras›ndaki iliflkiler ve kay›p aflklara dair a¤›tlar›n
konu al›nd›¤› kantatlar çok yayg›nd›r. Bu tür kantatlar
genelde k›sa resitatifler ve bunlara ba¤l› söylenen
aryalardan oluflan bir ard›fl›k düzeni üzerine kurulu
müzikleri içerir. Bu stile çok uygun bir örnek olan
“Cessate, omai cessate” bafll›kl› kantat, aç›l›fl parças›
olmas› sebebiyle sinfonia fonksiyonlu k›sa bir çalg›sal
ritornello ile bafllay›p çalg› efllikli resitatiflerle ard›fl›k
çal›nan aryalarla kurgulu befl bölümden oluflmaktad›r.
Yayl›lar taraf›ndan çal›nan maestoso karakterli alt›
ölçülük temayla aç›lan prelüd formundaki mini sinfonia,
Frans›z stili (saccadé) ritmiyle, bestecinin do majör
tonundaki RV 597, Beatus vir bafll›kl› yap›t›nda yer alan
aç›l›fl ritornello’suna benzer. ‹htiflaml› larghetto girifl
aryas›nda, aflk› Dorilla için gözyafl› döken çoban›n
gözyafllar› ve çald›¤› lir, melodinin yayl›lar taraf›ndan hem
pizzicato hem de yayla çal›nd›¤› efllik partisinde
resmedilir. Güçlü akorlarla bafllayan ikinci efllikli
resitatifte, kalbi k›r›k çoban›n içsel yaln›zl›¤›na ve
karanl›klara inzivaya çekilmesi dile getirilir. Kantat,
yayl›lar›n çald›¤› h›zl› parti ve oldukça gergin bir bas
yürüyüflü üzerine oturtulan Vivaldi’nin opera aryalar›
tarz›ndaki allegro aryayla sonlan›r.
RV 608, Nisi Dominus, Vivaldi’nin günümüze ulaflm›fl
yap›tlar› aras›nda solo insan sesi için yazd›¤› en kapsaml›
ve estetik aç›dan en tutkulu dinsel yap›t›d›r. Kesinlikle ilk
dönem yarat›lar›ndan biri olsa da, hiç kimse yap›t›n tam
olarak Pietà için yaz›l›p yaz›lmad›¤› sorusunu
cevaplayamayacakt›r. Sadece elyazmalar›n›n de¤il,
bestecinin kendisi, babas› ya da baflka birinin elinden
ç›km›fl olan kopyalardaki bir dizi partisyonun da
Torino’daki arflivlerde bulunmas›, yap›t›n orijnal oldu¤u
sonucuna varmam›z› sa¤l›yor. Bir baflka deyiflle
Vivaldi’nin kaderinin belki de Pietà’n›n duvarlar›n›n
d›fl›nda yatt›¤›na dalalettir. Kopyalar her kime ait olursa
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fark ederiz. Ancak herhangi bir solist gözetmeksizin salt
yayl› çalg›lar için yaz›lanlar› göz önüne al›rsak, di¤er
konçertolar gibi h›zl›-a¤›r-h›zl› yap›s›ndaki üç bölümlü
olmalar›na karfl›n, bu sürenin yar›ya inebildi¤i dikkati
çeker. Yaklafl›k 59 adet olan yayl› çalg›lar konçertolar›
temelde dört türe ayr›l›r: Ço¤unlukla minör tonalitede
yaz›lan ve aniden sonlanan birinci bölüm ard›ndan
kromatik yap›daki orta bölümle fügal finalden oluflan
birinci grup; Ospedale della Pietà’daki k›zlar orkestras›
için didaktik amaçl› tasarlanm›fl olan ikinci grup
konçerto; Vivaldi’nin vokal yap›tllar›yla ayn› temay›
paylaflan üçüncü grup ve bahsi geçen konçerto
tiplerinden çok farkl› olan dördüncü grup konçerto.

olsun bildi¤imiz bir gerçek var ki, Gloria bölümündeki
obbligato viola d’amore partisyonunun kopyalar›
Vivaldi’nin babas›n›n elinden ç›kmad›r. Bu elyazmas›nda
viola d’amore’nin üst üç telinin kemanc›lar›n al›fl›k
oldu¤u mi, re ve sol notalar› yerine re, fa ve re’ye
akortland›¤›n› görürüz. Çok tuhaf görsel sonuçlar ortaya
koyan bu uygulamadaki sol el parmak pozisyonlar›, yap›t
kemanda çal›n›yormuflças›na çok rahatt›r; bu akortlama
metodu sayesinde mükemmel bir armonik ve melodik
duyuma ulafl›l›r. Pietà’daki okulda Anna-Maria ve
Chiaretta gibi çok önemli iki viola d’amore icrac›s›n›n
bulundu¤u ve Vivaldi’nin bu müzisyenler için yazm›fl
oldu¤u konçertolar göz önüne al›n›rsa, yap›tta yer alan
bu önemli partinin de bu isimler düflünülerek kaleme
al›nd›¤› sav› ortaya at›labilir. Ancak Nisi Dominus’ta
tasarlanan solist muhtemelen, kendisi de çok iyi bir alt›
telli viola d’amore icrac›s› olan Vivaldi’den baflkas›
de¤ildir. Dokuz bölümden oluflan bu yap›t›n bölümleri
herhangi birinin de kolayl›kla tahmin edebilece¤i üzere
oldukça farkl› stillerde bestelenmifltir. Vanum est vobis ve
Beatus vir basit birer efllik aryalar›yken, sese eflsesli
olarak ilerleyen bir keman›n yer ald›¤› Sicut sagittae ve
son derece zengin örgüleriyle göz kamaflt›ran Nisi
Dominus ile Sicut erat in principio oldukça canl› birer
konçerto stilindeki kilise aryalar›d›r. A¤›r bir tempoda
ilerleyen siciliana dans› stilindeki Cum dederit, kromatik
olarak ç›k›c› bir bas çizgisi üzerine kurgulanm›fl farkl› bir
motifi ihtiva etmektedir. Asl›nda Vivaldi’nin burada
kulland›¤› tema Mevsimler bafll›kl› konçertolar dizisinden
Bahar bafll›kl› konçertonun ilk bölümünün ikinci solo
epizotudur. Ancak yap›ttaki en orijinal bölüm, yayl›lar›n
hararetli ajite çal›fl›yla bafllayan efllikli bir resitatif
niteli¤indeki üçüncü bölüm Surgite’dir. Finalde karfl›m›za
ç›kan Amen, Vivaldi’nin bir motet’inde yer alan Alleluia
stilini ça¤r›flt›r›r. Fakat Nisi Dominus’un bütün dayanak
noktas› basit bir nefle ifadesi yerine derin düflüncelere
dald›ran ve en karanl›k tan›mlamayla yaln›zl›¤›n
vurguland›¤› Gloria bölümüdür.
Hem ald›¤› din e¤itimi hem de k›z›l saçlara sahip olmas›
nedeniyle K›z›l Rahip lakab›yla an›lan Vivaldi’nin
Ospedale della Pietà’daki görevi yetim ya da sakat k›zlara
keman çalmay› ö¤retmek ve konserlerde seslendirmeleri
için onlara her ay iki konçerto yazmakt›. Göreve
bafllad›ktan iki y›l sonra, 1705 y›l›nda Op. 1 sonat seti
yay›mland›ysa da, 1709 y›l›nda çal›flt›¤› yerden ayr›lmak
zorunda kalan besteci bu dönemde yap›tllar›yla dikkat
çekiyordu. 1709’da Op. 2 keman sonat›n› Danimarka
Kral› IV. Frederik’e ithaf etti ve konçerto yazmaya bafllad›.
Hatta Hollandal› ünlü yay›nc› Estienne Roger, Vivaldi’nin
12 konçertodan oluflan L’estro Harmonico adl› yap›t›n›
yay›mlad›. 1723 ile 1725’te Roma’daki karnaval mevsimi
için üç opera yazan Vivaldi, yine 1723’te, Pieta’n›n
yöneticileriyle ayda iki konçerto besteleme konusunda
anlaflt›. 1725’te yazd›¤› yap›t› Op. 8, Il cimento
dell’armonico e dell’inventione ile ünü daha da yay›ld›.
Bestecinin tüm konçertolar›n› inceledi¤imiz takdirde,
konçertolar›n uzunlu¤unun ortalama on dakika oldu¤unu

* Program notlar›: Süha Çelikk›ran
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Salonu sahnelerinde müzikseverler ile buluflan Borowicz,
y›llard›r Polonya Radyo Senfoni Orkestras›’n›n konser ve
stüdyo kay›tlar›n› yönetmektedir. Ayn› zamanda
orkestran›n sanat yönetmenli¤ini de üstlenen Borowicz,
Temmuz 2007’de Roma nel Cuore Festivali’nde
orkestran›n Roma’daki ilk konserini yönetti. Ünlü flef,
Polonya Radyo Senfoni Orkestras› ile ilk konser sezonuna
Eylül 2007’de Witold Lutos_awski Polonya Radyo Konser
Stüdyosu’nda Verdi’nin Falstaff operas›n›n konser
düzenlemesini yöneterek bafllad›. Lukasz Borowicz, 2006
y›l›nda ‹da Händel ile Sibelius Keman konçerto konserini
yönetti¤i Pozman Filarmoni Orkestras›’n›n Bafl Konuk
fiefi oldu. Ünlü flefin gelecek projeleri aras›nda Lodz
kentindeki Büyük Tiyatro’da sahnelenecek yeni bir Sihirli
Flüt yap›m›, Ludwig van Beethoven Paskalya Festivali’nde
Cherubini’nin Lodoiska operas› (Christa Ludwig
gözetimde), ve Polonya Radyo Senfoni Orkestras› ile
Schumann’›n tüm senfonileri bulunuyor.

KLAS‹K, CAZLA BULUfiUYOR!
CLASSICS MEET JAZZ!
‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›
‹stanbul State Symphony Orchestra
Lukasz Borow›cz flef conductor
Leon›d Ch›zh›k piyano piano
George Gershwin
Paris’te Bir Amerikal› An American in Paris
Leonid Chizhik
Mozart Temas› Üzerine Fantezi Çeflitlemeler
Fantasy Variations on a Theme by Mozart
Leonard Bernstein
Bat› Yakas›n›n Hikâyesi’nden Senfonik Danslar
Symphonic Dances from West Side Story Suite
Dimitri Shostakovich
Caz Süiti, No. 2 Jazz Suite, No.2
Lukasz Borow›cz
1977 Varflova do¤umlu Lukasz Borowicz, Boguslaw
Madey’in ö¤rencisi olarak müzik e¤itimine bafllad›¤›
Varflova Frederic Chopin Müzik Akademisi’nden, Antoni
Wit’in dan›flmanl›¤›nda orkestra flefli¤i üzerine doktora
çal›flmas›n› tamamlayarak mezun oldu. Ünlü flefin
operada birlikte çal›flt›¤› orkestralar aras›nda Polonya
Ulusal Operas› (Don Giovanni, Sihirli Flüt, Karol
Kurpinski’nin Superstition, or Krakovians and
Highlanders operas›), Gdansk Polonya Balt›k Operas›
(Tosca, I due Foscari), Beethoven Akademi Orkestras›
(Candide konser yorumu), ve Polonyal› opera y›ld›zlar›
bulunmaktad›r: Piotr Beczala ve Mariusz Kwiecien.
Borowicz, Varflova’da düzenli olarak Ku¤u Gölü ve
Tap›nak Dansç›s› gibi klasik bale repertuar›ndan yap›mlar
yönetmektedir. Lukasz Borowicz ayr›ca Bamberger
Symphoniker, Rusya Ulusal Filarmoni, Danimarka
Radyosu Senfoni, Belarus Ulusal Filarmoni, Ukrayna
Ulusal Filarmoni, K›br›s Devlet Orkestras›, Sofya Festivali
Orkestras›, Orquestra de Cadaques, Orchestra of Colours
(Atina), I Pomeriggi Musicali (Milano), Erdödy Oda
Orkestras› (Budapeflte), Matáv Senfoni (Budapeflte) gibi
prestijli topluluklar›n› ve Ulusal Filarmonik Senfoni,
Polonya Ulusal Radyo Senfoni ve Sinfonia Varsovia
orkestralar› gibi Polonya’n›n önde gelen senfoni
orkestralar›n› yönetmifltir. Yak›n zamanda Berlin
Konzerthaus, Sanat Saray› (Budapeflte), La Monnaie,
Teatro dal Verme ve Moskova Konservatuar› Büyük

23.06.2008, 21.30
Arkeoloji Müzesi Avlusu
Courtyard of
Archaeological Museum

Sponsor
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Lukasz Borow›cz
Lukasz Borowicz was born in 1977 in Warsaw and
studied with Bogus_aw Madey at the Frederic Chopin
Academy of Music in Warsaw where he completed his
PhD studies in conductorship with Antoni Wit. In the
field of the opera, Lukasz Borowicz has appeared with
the Polish National Opera (Don Giovanni, Die
Zauberflöte, Superstition, or Krakovians and
Highlanders by Karol Kurpinski), the Polish Baltic
Baltic Opera in Gdansk (Tosca, I due Foscari),
Beethoven Academy Orchestra (concert performance of
Candide), and Polish opera stars: Piotr Beczala and
Mariusz Kwiecien. In Warsaw he regularly conducts
also classical ballet repertoire including The Swan Lake
and La Bayadere.Lukasz Borowicz has conducted such
outstanding orchestras as the Bamberger Symphoniker,
Russian National Philharmonic Orchestra, Danish
Radio Symphony Orchestra, Belarusian National
Philharmonic Orchestra, Ukrainian National
Philharmonic Orchestra, National Orchestra of Cyprus,
Orchestra Festival Orchestra di Sofia, Orquestra de
Cadaques, Orchestra of Colours (Athens), I Pomeriggi
Musicali (Milano), Erdödy Chamber Orchestra
(Budapest), Matáv Symphony Orchestra (Budapest) and
most major Polish symphony orchestras, including the
National Philharmonic Symphony Orchestra, Polish
Radio National Symphony Orchestra, and Sinfonia
Varsovia. He has recently performed in Konzerthaus
Berlin, Palace of Arts (Budapest), La Monnaie, Teatro
dal Verme and The Great Hall of the Moscow
Conservatoire for a number of years, Borowicz has
conducted Polish Radio Symphony Orchestra both at
concerts and in recording studios. As the artistic
director of the Orchestra, he conducted their first
concert in Rome during the Roma nel Cuore Festival in
June 2007. In September 2007, he inaugurated his first
concert season with Polish Radio Symphony Orchestra
conducting the concert version of Verdi’s Falstaff in

Witold Lutos_awski Polish Radio Concert Studio. In
2006, Lukasz Borowicz was appointed the First Guest
Conductor of Poznan Philharmonic, where he
conducted Sibelius Violin concerto with Ida Händel.
His future projects include a new production of Die
Zauberflöte at the Grand Theatre in Lodz, Cherubini’s
Lodoiska during the Ludwig van Beethoven Easter
Festival (under the supervision of Christa Ludwig), and
Schumann’s complete Symphonies with PRSO.

Leon›d Ch›zh›k
Prof. Theodor Gutman’›n ö¤rencisi olarak Moskova
Gnessin Enstitüsü’nde e¤itimini tamamlayan Leonid
Chizhik, solo çal›flmalar›n›n yan› s›ra, kurucusu oldu¤u
üçlünün performanslar›yla 1970’li y›llar›n bafl›nda
Sovyetler Birli¤i’nin en ünlü filarmoni konser
salonlar›n›n, kap›lar›n› caz müzi¤ine açmas›n› sa¤layan
isim oldu. So¤uk Savafl döneminde Amerikal›
elefltirmenler taraf›ndan demirperdenin ard›ndaki en iyi
caz piyanisti olarak de¤erlendirildi; Süddeutsche Zeitung
taraf›ndan “Avrupa’n›n Keith Jarrett’e yan›t›” ve “müzik
dünyas›n›n en az tan›nan süper star›” olarak tan›t›ld›.
Klasik müzik alan›nda Swjatoslav Richter’› en öncelikli
sanatç› olarak konumland›ran Sovyet Devleti Sanatç›
Ajans› taraf›ndan, caz müzi¤i alan›nda Richter’la eflde¤er
bir konumda say›ld›. Bat›ya seyahat iznine daha sonra,
Gidon Kremer’in deste¤iyle kavufltu ve aralar›nda Tokyo
Yaz Festivali, Brezilya’daki Jazz-Piano-Stars Festivali,
Berlin Jazzfest, Zürich Opera House, Münih’teki Gasteig,
Paris’teki Theatre de la Ville, Viyana’daki Konzerthaus ve
Ludwigsburg’daki Castle Festivali konserlerinin de
bulundu¤u son derece baflar›l› performanslara imza att›.
“Mozart ve Caz”, “Mahler ve Caz”, “Çaykovski ve Caz”
gibi özel programlara imza att› ve Chagall veya Matisse
gibi ressamlar›n yap›tlar› üzerine do¤açlama

117

performanslar gerçeklefltirdi. 2000 y›l›nda Mozart’›n
ünlü La Majör Piyano Sonat› KV331 “Türk Marfl›” üzerine
çald›¤› “Fantezi Çeflitlemeler” yorumunu, Gidon Kremer
ve oda orkestras› Kremerata Baltica eflli¤inde kaydederek
albüm haline getirdi. Klasik müzik ve caz aras›ndaki
s›n›rlar› tan›mayan üstün bir sanatç› olan Leonid Chizhik,
Weimar ve Münih üniversitelerinde caz piyano profesörü
olarak ders veriyor. Geseko von Luepke (Süddeutsche
Zeitung), Chizhik’in sundu¤u zengin ve s›n›rs›z deneyimi
flu sözlerle tarif ediyor: “Elefltirmenler, onun müzi¤ini
kelimelere dökmeye çal›flt›¤› zaman, gelmifl geçmifl en
meflhur piyanistlere baflvurmak durumundalar: Keith
Jarrett ve fiostakoviç, Prokofiev ve Art Taum, Skrjabin ve
Duke Ellington. Chizhik, basit bir sentezin ötesinde:
Örnekleri al›nt›lam›yor, üstün bir teknik baflar› ile müzik
tarihinin tamam›ndan yararlan›yor.”
Leon›d Ch›zh›k
At the beginning of the 70’s, after his studies in the
Gnessin-Institute in Moscow with Prof. Theodor
Gutman, Leonid Chizhik with his trio and also as a solo
artist, succeeded in opening the most famous
philharmonic concert halls in the former Soviet Union
to jazz. During the period of the Cold War, American
critics considered Chizhik the best jazz pianist behind
the Iron Curtain. The Sueddeutsche Zeitung described
him as the ‘European answer to Keith Jarrett’ and the
‘least known superstar in the world of music’. The
Soviet state artists’ agency top priority to Chizhik’s
concerts, as it did to Swjatoslav Richter in the classical
sector. Although he had been refused permission to
travel in the West, when he was finally allowed to
perform there (thanks to the support of Gidon Kremer),
his concerts at the Tokyo Summer Festival, the JazzPiano-Stars festival in Brazil, the Berlin Jazzfest, the
Zürich Opera House, the Gasteig in Munich, the
Theatre de la Ville in Paris, the Konzerthaus in Vienna
and the Castle Festival in Ludwigsburg, to name but a
few, -were spectacularly successful. Since 1991 Leonid
Chizhik and his family have been living in Munich. He
is professor for jazz piano at the universities of Weimar
and Munich. A brilliant artist, who knows no
boundaries between classical music and jazz- Chizhik
continues to develop the idea of musical synthesis,
creates and performs special programmes: ‘Mozart and
Jazz’, ‘Mahler and Jazz’, ‘Tchaikovsky and Jazz’ or plays
concerts with spontaneous improvisations on the
pictures of M. Chagal or A. Matisse etc. In 2000 Leonid
Chizhik recorded his Fantasy-Variations on the theme
of Mozart’s famous Piano Sonata in A Major, Op.331
with Gidon Kremer and his chamber orchestra
Kremerata Baltica. Geseko von Luepke (Sueddeutsche
Zeitung) accurately describes the opulent, androgynous
phenomenon Chizhik: ‘When critics try to capture his
music in words, they call upon the entire pantheon of
pianists: Keith Jarrett and Shostakovich, Prokofiev and
Art Taum, Skrjabin and Duke Ellington. Chizhik goes

beyond mere synthesis: he doesn’t cite models, but
draws with technical brilliance upon the history of
sound’.

PROGRAM NOTLARI

‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›
‹stanbul’un müzik yaflam›nda önemli bir yeri olan ve
besteci Cemal Reflit Rey’in yönetiminde 1945 y›l›nda
kurulan, fakat temelleri 1827’de Donizetti Pafla’n›n
kurdu¤u Muz›ka-y› Hümayun’a dayanan ‹stanbul
Belediyesi fiehir Orkestras›, 1972 y›l›nda Kültür
Bakanl›¤›’na ba¤lanarak ‹stanbul Devlet Senfoni
Orkestras› ad›n› ald›. Kadrosu orkestra flefi Prof. G.E.
Lessing ve müdür Mükerrem Berk döneminde k›sa
zamanda tamamlanarak düzenli konserler vermeye
bafllad›ktan sonra, yurtiçi turnelerin yan› s›ra ‹stanbul,
Ankara, Bratislava ve Patras uluslararas› festivallerinde
konserler gerçeklefltirdi. Anatole Fistoulari, Aaron
Copland, Mircea Basarab, Ilarion Ionescu-Galati,
Tadeusz Strugala, Alexander Schwinck, Vladimir
Fedoseev, Erich Bergel, Jean Perrisson, Alexander
Rahbari, Cemal Reflit Rey ve daha birçok ünlü flef
yönetiminde, Andre Navarra, Leonid Kogan, Vaclav
Hudecek, Heinrich Schiff, Yehudi Menuhin, Luciano
Pavarotti, Jean-Pierre Rampal, Sabine Meyer, Gidon
Kremer, James Tocco, Lazar Berman, Natalia Gutman,
Güher-Süher Pekinel, Faz›l Say, ‹dil Biret, Suna Kan,
Ayflegül Sar›ca, Ayla Erduran, Verda Erman, Leyla Gencer,
Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, Antje Weithaas, Cihat
Aflk›n, Daniel Shafran, David Geringas, Truls Mork,
Gustav Rivinius, Pierre Amoyal, Alexander Rudin,
Alexander Melnikov, Milan Turkovic, Efe Baltac›gil, Luis
Bacalov, Alexander Markov, Jose Carreras, Ida Kavafian,
Tedi Papavrami gibi solistlere efllik etti. Türk
bestecilerinin yap›tlar›n›n birço¤unu ilk kez seslendirerek,
radyo ve televizyon programlar› gerçeklefltirdi. Türk sanat
ve kültürünün yurtd›fl›nda tan›t›m› için ‹spanya (1990 ve
1993), ‹talya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Avusturya,
Yunanistan ve ABD’nin Memphis kentinde aç›lan
“Muhteflem Süleyman” sergisi (1992) s›ras›nda konserler
verdi; 1993 y›l›nda Münih’te yap›lan Europa Musicale
Festivali ile 2000 y›l›nda Yunanistan’da yap›lan Atina
Festivali’nde Türkiye’yi temsil etti. 2002 y›l›nda
Bulgaristan’a yapt›¤› on befl günlük turnenin yan› s›ra,
2003 y›l› ekim ay› bafl›nda Asya Orkestralar Haftas›’n›n
aç›l›fl konserini gerçeklefltirmek üzere Japonya’ya davet
edilen ‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›, Tokyo Opera
Salonu’nda verdi¤i konserle de büyük baflar› kazand›.

“Paris’te bir Amerikal›”, Gershwin’in 1928 bahar›nda
yapt›¤› Paris ziyareti s›ras›nda bestelendi. Besteci o
günlerde, daha önce 1927’de New York’ta Funny Face adl›
müzikalinin prömiyerinde baflar›s›n› alk›fllayan ünlü
Frans›z besteci Ravel’i arayarak, kendisine ders vermesini
rica etti¤inde ald›¤› cevap flöyleydi: “Neden ikinci s›n›f bir
Ravel olmak istiyorsunuz? Zaten birinci s›n›f
Gershwin’siniz ya!” Ayn› günlerde Rus as›ll› besteci
Stravinsky ile buluflan ve ona da ayn› iste¤ini belirten
Gershwin yine benzer tarzda bir cevap ald›: Stravinsky
onun y›lda kaç para kazand›¤›n› sorup, “ortalama
100.000 dolar” yan›t›n› al›nca, “Dostum George, siz
bana ders verseniz daha iyi olacak!” demekten kendini
alamam›flt›.
Gershwin o y›l Viyana’daki Hotel Bristol’da partisyonun
ço¤unu yazd›; orkestrasyonu da Paris’te tamamlad›.
Pikolo flüt, iki flüt, iki obua, ‹ngiliz kornosu, iki klarnet, Si
bemol klarnet, fagot, dört korno, üç trompet, üç
trombon, tuba, timpani, vurma çalg›lar, ksilofon, alto ve
tenor saksofon, çelesta ve yayl› çalg›lardan oluflan büyük
orkestra için bestelenen yap›t ilk kez New York’ta
Carnegie Hall’da, uzun y›llar Avrupa’da fleflik yapm›fl
olan Walter Damrosch (1862-1950) yönetimindeki New
York Senfoni Derne¤i Orkestras› taraf›ndan 13 Aral›k
1928’de seslendirildi. Bestecinin Paris’te kal›rken
duydu¤u vatan özlemi içinde, bir Amerikal›’n›n bu büyük
ve yabanc› kentte alg›lad›klar›n› müzikal olarak yans›tan
bu yap›t, tutucu elefltirmen Lawrence Gilman’› bile
etkilemiflti: “Mr. Gershwin’in müzi¤i taze safl›¤›n
çekicili¤ini tafl›yor; insan yeni geliflen dünyan›n nefesini
etkileyici ve önceden hesaplanamaz flekilde duyuyor.”
Gershwin ise o y›l kendisiyle röportaj yapan Musical
America dergisine flunlar› anlat›yordu: “Asl›nda rapsodik
bir bale olan bu son yap›t›m çok serbestçe yaz›ld› ve
flimdiye kadar bestelediklerimim en ça¤dafl olan›. Girifl
tipik Frans›z stilinde, Debussy ve Alt›lar tarz›nda olacak;
ama temalar›n hepsi özgündür. Bu yap›ttaki amac›m
Paris’i ziyaret eden bir Amerikal›’n›n kentte dolafl›rken,
çeflitli sokak seslerini dinleyerek ve Frans›z atmosferini
içine çekerek edindi¤i duyumlar› anlatmakt›r. Bu müzikte,
di¤er orkestra yap›tlar›mda oldu¤u gibi, belirli sahneleri
çizmeye çal›flmad›m. Rapsodi sadece genel anlamda
izlenimci bir yolu aksettirmektedir; dinleyici böylece
müzikte kendi hayal gücünün izlerini sürebilir. Nefleli
aç›l›fl bölümünü gizli güçlü ritmik ak›mlar› olan zengin
bir blues izler. Amerikal› dostumuz, bir kahveye girip
biraz içki içtikten sonra birdenbire yo¤un bir s›la özlemi
duymufltur. Buradaki armoni, önceki sayfalardan daha
yo¤un ve basittir. Blues, coda’n›n izledi¤i bir doru¤a
ulafl›r ve coda, aç›l›fl bölümündeki Paris duyumlar›n›n
canl› havas›n› ve coflkusunu duyurur. S›la özlemi çeken
Amerikal›, kahveden ç›km›fl, aç›k havada blues etkisini

‹stanbul State Symphony Orchestra
‹stanbul State Symphony Orchestra’s (ISSO) roots goes
back to the beginning of the nineteenth century. In 1827,
Ottoman Sultan Mahmut II invited the famous Italian
opera composer Gaetano Donizetti’s brother, Guiseppe
Donizetti, and awarded him ‘Pasha’ title. Donizetti Pasha
founded Mizika-i Humayun (Imperial Ottoman
Orchestra), which is the predecessor of the ‹stanbul State
118

George Gershwin (1898-1937)
Paris’te Bir Amerikal›

Symphony Orchestra, and remained as its musical
director for over twenty five years until his death in 1856.
Then many Italian conductors; such as Angelo Mariani,
Pisani and Callisto Guatelli followed the path which
Donizetti Pasha opened. After having its first Turkish
musical director Saffet Atabinen, the orchestra made his
first European tour to Vienna, Berlin, Dresden, Munich,
Budapest and Sofia in 1917, which included Beethoven’s
Eroica, Wagner’s Parsifal Prelude and Weber’s Oberon
Overture. After the foundation of the Turkish Republic
by Mustafa Kemal Atatürk in 1923, Mizika-i Humayun
(Imperial Ottoman Orchestra) has moved to Ankara,
newly founded Republic’s capital. At that time, in
‹stanbul, some members of the famous ‘Turkish Five
Composers’ namely; pianist/composer/conductor Cemal
Reflit Rey, Hasan Ferit Alnar and Ahmet Adnan Saygun
were organizing concerts with the remaining members
of the orchestra. In the mid-thirties top-notch artists such
as Alfred Cortot, Zino Francescatti and Jascha Heifetz
visited ‹stanbul and gave numerous concerts with the
orchestra. In 1945, the orchestra started to be subsidized
by the municipality, changed its name to ‹stanbul
Municipality Symphony Orchestra and gave its first
concert under the baton of Cemal Reflit Rey. For over
twenty years, the orchestra established a high reputation
for its versatility and artistic excellence. Giving weekly
concerts, making radio recordings, and accompanying
stars like Kempff, Thibaud, Iturbi, Cassado, Prihoda and
Cortot, who were regular visitors of the city at that time.
‹stanbul State Symphony Orchestra has played a central
role at the heart of Turkish musical life for over 60 years,
performed at venues around Turkey and has made
numerous tours to Italy, Spain, former Yugoslavia,
Austria, Greece, Bulgaria, Czech Republic, USA and
Japan. ISSO has premiered many compositions by
Turkish composers and took part in various radio and
television programmes. Recent tours of the orchestra
includes Spain (1990 and 1993), USA (1993, as a part of
‘The Splendours of Ottoman Sultans’ exhibition), Greece
(2000, Athens Festival), Bulgaria (2002) and Japan
(2003, Asian Orchestras Week).
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üzerinden atm›fl ve bir kez daha Paris yaflam›n›n dikkatli
bir izleyicisi olmufltur. Sonda ise sokak gürültüleri ve
Frans›z atmosferinin zaferi yans›r...”
Vincente Minnelli’nin 1951’de Gene Kelly ve Leslie Caron
ile çekti¤i filmle Oscar Ödülü’nü de kazanan “Paris’te Bir
Amerikal›”, güneflli bir may›s sabah› bafllar; Amerikal› bir
turist 2/4’lük ölçüde canl› ad›mlarla ünlü Champs
Elysées Bulvar›’nda dolaflmaktad›r; Frans›zlar›n yaflam
zevkine ve hafifli¤ine hayrand›r. Bunu yayl› çalg›lar gezinti
temas›yla vurgular. Bir yandan taksilerin klakson sesleri
duyulur. (Gershwin partisyona gerçek dört otomobil
kornas› eklemifltir.) Bu s›rada trombonlarla gerçek bir
Paris melodisi, La Sorella duyurulur. Bu flark›yla
zevklenen Amerikal›, gezintiyi sürdürür ve bu ikinci
gezinti temas› klarnette yans›r; görkemli bir binan›n
önünde yavafllamas› ‹ngiliz kornosuyla canland›r›l›r. Bu
temalar›n tekrar›yla gezintinin sürdü¤ü belirtilir.
Amerikal› en sonunda bir kafeye gelir. Burada genç bir
kad›n›n ona bozuk, ama çekici bir ‹ngilizce hitab› solo
kemanla tasvir edilir. O s›rada Amerikal›y› vatan özlemi
sarar; an›lar› onu 4/4’lük ölçüde blues tarz› a¤›r Sol
minör tondaki ezgiye yöneltir. (Elefltirmenler bu blues’u,
bu türde bir beyaz taraf›ndan yaz›lan en baflar›l› müzik
olarak tan›mlar.) Blues’un yaratt›¤› hüzün yavafl yavafl
azal›r ve Amerikal›, yeni dünyadan bir hemflehrisine
rastlar; bu da, iki trompetle bafllayan canl› bir çarliston
(Charleston) dans›yla parlak Re Majör tonda vurgulan›r.
Sonra gezinti temalar› tekrar belirirken blues da onlara
kat›l›r; ancak blues bu kez nefleli ve zafer dolu bir
havadad›r. Paris kenti de zaten görkemlidir ya!... (Süre
19’)
Leonid Chizhik
Mozart Temas› Üzerine Fantezi Çeflitlemeler*
1991 y›l›ndan bu yana ailesiyle birlikte Münih’te yaflayan
Rus kökenli caz piyanisti-besteci ve e¤itmen Leonid
Chizhik “Caz benim için, durmaks›z›n de¤iflim gösteren
dünyaya karfl› sanatç›ya tepki verme olana¤› sa¤layan bir
düflünme biçimidir. Klasik müzik, folk, avangard, pop ya
da rock; swing ve bebop gibi caz›n tipik stilleri taraf›ndan
zorlanmam›fl, serbest b›rak›lm›fl seslerin dünyas›,
evrensel müzik, k›saca etraf›m›zda duydu¤umuz her fley,
benim ve di¤er müzisyenlerin herkesle iletiflime
geçmesini sa¤layan yeni birlefltirici bir dili ifade eder. ‹flte
bu cazd›r” diyor. Klasik müzikle caz aras›ndaki s›n›rlar›
tan›mayan parlak sanatç› Chizhik, müzik sentezleri,
yarat›lar› ve icralar›n› içeren son derece özel bir program
fikrini gelifltirmeye devam ediyor; Chagall ile Matisse’in
resimleri üzerine konserlerde gerçeklefltirdi¤i
do¤açlamalarla ve “Mozart ve Caz”, “Mahler ve Caz”,
“Çaykovski ve Caz” temal› çal›flmalar›yla yeni bir gelenek
bafllat›yor. Sanatç›n›n, Mozart’›n Op. 331 La majör
tonundaki meflhur piyano sonat›n›n temas› üzerine
yazd›¤› “Fantezi-Varyasyonlar” bafll›kl› yap›t›n›n 2000
y›l›nda Gidon Kremer yönetimindeki Kremerata Baltica
toplulu¤u taraf›ndan yap›lan kayd›, bu yöndeki

çal›flmalar›na en iyi örneklerinden biridir. Süddeutsche
Zeitung’da ç›kan flu yaz› bestecinin önemini belki de en
iyi aç›klayan yaz›lardand›r: “Elefltirmenler onun müzi¤ini
kelimelere dökmek istediklerinde, Keith Jarrett ve
fiostakoviç, Prokofiev ve Art Taum, Skriabin ve Duke
Ellington gibi piyanistlerin yegâne panteonu olarak
adland›r›yorlar. Chizhik tüm bu sentezlerin ötesine
geçiyor ve hiçbir modeli göznüne almaks›z›n sesin
tarihini mükemmel tekni¤iyle tekrar yaz›yor.”

Peter Sadlo’nun yard›m›yla da yap›t yeniden, ilginç
yap›s›yla müzikseverlere sunuldu. Pekinellerin arzulad›¤›
yap›sal de¤iflikliklere, –orkestran›n taklidi olmadan–
piyanonun senfonik anlat›m›na önem veren Bernstein,
yine onlar›n iste¤ine uyarak virtüöz unsurlar yerine ritmik
yönü vurgulad›; cazdan Güney Amerika’ya kadar
ritimlerin kullan›ld›¤› senfonik bir yelpazeyle, klasik
ö¤renim görmüfl, ciddi müzikçileri de heyecanland›ran
baflar›l› yeni bir yap›t yaratt›.

Leonard Bernstein (1918-1990)
Bat› Yakas›n›n Hikâyesi’nden Senfonik Danslar

Dimitri Shostakovich (1906-1975)
Caz Süiti, No. 2*

Ça¤›m›z›n çokyönlü müzikçilerinden Leonard Bernstein
ö¤renim gördü¤ü bestecilik, piyano, orkestrasyon ve
fleflik dallar›n›n tümünde baflar› kazand›. Sanatç›n›n
yazd›¤› On the Town, Candide ve West Side Story gibi
müzikallerle de genifl bir dinleyici kitlesine ulaflt›.
‹lk kez 26 Eylül 1957’de Broadway’in Winter Garden
Tiyatrosu’nda Jerome Robbins’in rejisiyle sahnelenen
West Side Story (Bat› Yakas›n›n Öyküsü), Amerikan
tiyatro yaflam›na önemli bir aflama yaflatarak eski
dünyan›n opera sahnesi gelene¤iyle yeni dünyan›n müzik
unsurlar›n› kaynaflt›rd›. Ayr›ca dramatik yap›y› Wagner
stilinde bir leitmotif (k›lavuz tema) ile belirgin flekilde
basitlefltirerek güçlendiren Bernstein, yap›tta caz ve Latin
Amerika müziklerinin özelliklerini en iyi biçimde
kullan›yor, söz ve müzik aras›ndaki geçiflleri de
–sahneden sahneye geçifllerde yapt›¤› gibi– ustaca
de¤erlendiriyordu.
Bir bak›ma Shakespeare trajedisi Romeo ve Jülyet’in
ça¤dafl bir uyarlamas› olan yap›tta, New York’un yoksul
bat› yakas›nda yaflayan gençlerin kurduklar› iki düflman
çete, Jets (Jetler) ve Sharks (Köpekbal›klar›) aras›ndaki
savafl›m ve karfl›t taraftaki iki gencin aflk› canland›r›l›r.
Adaptasyonunu Arthur Laurentis’in gerçeklefltirdi¤i, flark›
sözlerini Stephen Sondheim’in yazd›¤› müzikal daha
sonra Jerome Robbins ve Robert Wise yönetiminde filme
al›nd›, 1961 Oscar Ödülü’nü kazand›. Bu arada, yap›t›n
orkestra için senfonik uygulamas›n› planlayan Bernstein,
müzik aç›s›ndan daha etkili olabilmek için özgün
s›ralamay› de¤ifltirdi; ayr›ca Tonight, America ve Maria
gibi çok tan›nan flark›lar› da bu yeni düzenlemeye almad›.
Böylece baz› müzikal zirvelerin (highlights) potpuri
halinde s›ralanmas› yerine, daha uyumlu bir karakter
kazanan yap›ttan al›nan önemli bölümlerin senfonik
orkestrasyonunu da Sid Ramin ve Irvin Kostal, bestecinin
denetiminde gerçeklefltirdiler ve yap›t, bu kez Senfonik
Danslar ad› alt›nda 13 fiubat 1961’de Lukas Foss
yönetimindeki New York Filarmoni Orkestras› taraf›ndan
ilk kez seslendirildi.
Y›llar sonra Güher ve Süher Pekinel’in iste¤i üzerine
Bernstein, bu danslar›n iki piyano ve vurma çalg›lar için
tekrar düzenlemesini planlad› ve yap›t›n›n
orkestrasyonunu yapan Paul Mc Kibbinz ile, iki piyano
için besteleriyle tan›nan piyanist Robert Philipps’i bu iflle
görevlendirdi; vurma çalg›lar için düzenlemeyi yapan

Sanat›nda halk müzi¤ine merkezi bir yer vermeyen
fiostakoviç, sa¤lam baz› popüler flark›lar yazm›fl
olmas›na karfl›n verimli bir melodi bestecisi de¤ildir.
Sanat›n›n ulusal özelli¤i, büyük yap›tlar› arac›l›¤›yla
kendini halk›n duygular›n›n duyarl› bir barometresi haline
getirmifl olmas›nda yatar. Baflka hiçbir Sovyet (Rus)
bestecisi, yaflam›n›n trajik yan›na böylesine
derinlemesine de¤inmemifl, bununa birlikte flen, civelek
ve coflkulu, son derece samimi bir mizah içeren popüler
yap›tlar da bestelememifltir. ‹flledi¤i temalar› sona
vard›rmadan önce durmadan gelifltirerek, uzun ve
s›k›nt›l› meditatif bir geliflmenin sonunda, güzel ve
unutulmaz bir melodik çizginin habercisi fleklinde
de¤iflime u¤ratmas›, fiostakoviç’in klasik senfoni
gelene¤inden ziyade romantik anlay›fla daha yak›n
oldu¤unu gösterir. Hiçbir zaman öznelcili¤e esir olmay›p
daima bir mücadele bar›nd›rd›¤› için sanat›nda
akademizmin ya çok görüldü¤ü ya da hiç olmad›¤›
besteci, daha çok, kendine heyecan veren duygular›
d›flavurmak için hem geleneksel armonileri hem de
gereksinim duydu¤u farkl› armoni ve tonalitelerin
dizonans çat›flmalar›n› kullan›r; ancak bunlar hemen
kavranabilecek özellikler de¤ildir. Bunu, Komünist
Partisi’nin gazetesi olan Pravda’da 1936 y›l›nda yer
verilen Müzik De¤il Kargafla bafll›kl› yaz›da da görüyoruz:
“Daha yap›t›n bafl›nda dinleyici, dizonans seslerin çirkin
seli karfl›s›nda flaflk›na döndü. Besteci kazara ne zaman
basit ve ezgili bir melodiye denk gelse, sanki bir
felaketten kurtulmak istermiflçesine oradan uzaklafl›yor
ve kendini birbirine kar›flan bir ses kümesinin yenilenmifl
dehfletinin-hengâmesinin ortas›na at›yordu. Bu, ne
bestecinin yetene¤inin gereksiniminden ne de onun basit
ve harekete getirici duygular›n› dile getirme
yeteneksizli¤inden ileri gelen bir fleydir. Bu, bile bile ters
yüz edilmifl bir müziktir.”
fiostakoviç, böyle bir farkl›laflman›n ortas›nda, bütün bu
yeni ve ayk›r› ö¤eleri ustal›kla kulland›¤› senfonileri, yayl›
çalg›lar dörtlüleri ve konçertolar› baflar›s›n›n merkezini
iflaret etse de, çok genifl bir müzikal yelpazeye sahip olan
bir besteciydi; Bach’tan Offenbach’a kadar yaz›lm›fl
müziklerin hepsinden keyif al›yordu. ‹çlerinde Tahiti Trot
ile Birinci ve ‹kinci Caz Süitleri’nin de oldu¤u üç bale
müzi¤ini, erken radikal y›llar›nda 1926 ile 1934 aras›nda
besteledi. 1930 y›l›nda yazd›¤› k›sa süreli bir baflar›
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sa¤layan ilk balesi Alt›n Ça¤’›n ard›ndan, di¤er yap›t› olan
The Bolt’u alt› aydan daha k›sa bir sürede tamamlad›.
Leningrad’da düzenlenen, caz müzi¤ini kafe müzi¤i
anlay›fl›ndan kurtar›p daha ciddi bir müzik statüsüne
tafl›mak amaçl› yar›flmaya girdi¤i 1934 y›l›na kadar,
1920’lerin sonuyla 1930’lar›n bafl›nda popüler tiyatro ve
vodvillere yönelik ilgisine karfl›n, yap›t›n› özellikle caz ile
harmanlamaya yönelik ne herhangi bir çaba ne de niyeti
vard›. Bunu üç bölümden oluflan Birinci Caz Süiti’nde
kulland›¤› zekice kurguyla sa¤l›yordu. Yap›tta a¤›rkanl› bir
parça gibi duyulan Vals’ten sonra ak›ldan kolayca
ç›kmayacak çarp›c› melodisiyle Polka bölümü k›r›lgan
fakat esprili bir kand›rmaca sunar. Dört zamanl› bir dans
olan fokstrot’un sahte-alayc› dokunakl›¤› süiti adeta
kavrar ve kendi kimli¤ine büründürür. Yap›t bu haliyle
klasik mi caz m› diye arada kalm›flken, daha ziyade blues
benzeri armoniye oturtulmufl karakteriyle bestecinin caz
dilini daha ciddi duygularla nas›l bir araya getirece¤ine
dair yaklafl›m›n› aç›kça ortaya koyar.
Victor Knusnevitsky ve onun 1938 y›l›nda kurdu¤u Devlet
Caz Orkestras› için yaz›lan ‹kinci Caz Süiti’nin notalar› ne
hikmettir ki ‹kinci Dünya Savafl› boyunca kay›pt›r ve yap›t
bu sebeple 2000 y›l›na kadar bir daha çal›nmaz. Ta ki,
besteci ve müzikolog Gerard McBurney’nin Londra’daki
Prom’un son gecesi için, yap›t›n y›llar sonra bulunan
piyano skorundan üç bölümü uyarlamas›na kadar. Bu
sayede di¤er bölümler için gerekli olan materyal de gün
›fl›¤›na ç›kar›lm›fl olur. Asl›nda tiyatro ve Promenade
orkestras› için uyarlanm›fl bir süit olarak bilinen iki
numaral› Caz Süiti, çeflitli bale, film ve tiyatro
müziklerinden derlenmifl olan ünlü saksafon ve
akordiyon bölümleriyle birlikte tan›n›r hale gelir. Yap›t
yeni haliyle Scherzo, Lullaby ve Serenade bafll›kl› üç
bölümden oluflur.
Süit, tüm orkestra taraf›ndan duyurulan dokunakl›
saksafon temas›n›n sundu¤u melodik valse tezat olarak,
yo¤un Rus karakterli bir marfl ile aç›l›r. ‹lk coflkulu dans,
fiostakoviç’in 1955 y›l›nda The Gadfly adl› film için yapt›¤›
müzikte yer alan Resmi Tatil ad›yla an›l›r. ‹lk Vals,
Çaykovski’nin F›nd›kk›ran Balesi’ne bir nevi sayg› duruflu
gibidir. Ard›ndan gelen ve ksilofon taraf›ndan çal›nan
küçük polka oldukça nefleli bir melodi bar›nd›r›r. Bir di¤er
k›vrak saksafon melodisinin yer ald›¤› ‹kinci Vals ise,
Stanley Kubrick’in son filmi Eyes Wide Shut ile
popülerli¤e ulaflm›fl bir bölümdür. Gemici dans›
yürüyüflündeki ‹kinci Dans ise samimi, geleneksel ve halk
tipi niteliktedir. Yap›t›n sonunda yer alan Final bölümü,
süiti oldukça canl› ve iyi mizaçl› bir sona tafl›r.
* Program notlar›: Süha Çelikk›ran
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Tekfen Filarmoni Orkestras›
Tekfen Ph›lharmon›c Orchestra
Saim Akç›l flef conductor
fiirin Pancaro¤lu arp & çeng harp & cheng
Piotr Ilyich Tchaikovsky
‹talyan Kapriçyosu, Op. 45 Capriccio Italien, Op.45
Andante un poco rubato
Allegro moderato
Andante
Allegro moderato
Presto-Più presto
Prestissimo
Hasan Uçarsu
Davetsiz Misafirler, Arp, Çeng ve Orkestra ‹çin Konçerto*
Uninvited Guests, Concerto for Harp, Cheng and
Orchestra*
Antonin Dvorak
9. Senfoni, Mi minör, Op. 96, Yeni Dünyadan
Symphony in E minor, Op.96, No.9,
from the New World
Adagio, Allegro molto
Largo
Scherzo (Molto vivace)
Allegro con fuoco
* Dünya prömiyeri World premiere

Saim Akç›l
1959 y›l›nda ‹stanbul Belediye Konservatuar›’ndan E. Zeki
Ün’ün ö¤rencisi olarak mezun olduktan sonra,
profesyonel sanat yaflam›na 1961-1962 y›llar›nda Venedik
ve Roma’da Franco Ferrara’n›n yönetti¤i Uluslararas›
Gençlik Orkestras› üyesi olarak bafllayan Akç›l, 1961-1971
y›llar› aras›nda Hagen (Almanya) fiehir Orkestras›, Köln
Oda Orkestralar› (Kölner Kammerorchester),
Rheinisches Kammerorchester ve ‘I Pomeriggi Musicali
di Milano’ Orkestras›’nda (‹talya) baflkemanc›l›k ve
solistlik dahil çeflitli görevlerde bulundu. Daha sonra da
‹stanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestras› (1971-1973),
Almanya’da Südwestdeutsche Philarmonie ve (19731976) Hollanda’da Leeuwarden Friesland Senfoni
Orkestras›’nda baflkemanc› ve solist olarak çal›flt›. 1981
y›l›nda bir de plak dolduran Akç›l ayn› y›l yurda döndü ve
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul Devlet
Konservatuar›’nda keman ö¤retmenli¤ine bafllad›.
E¤itmenli¤inin yan› s›ra, Türkiye, Almanya, ‹sviçre, ‹talya,
Hollanda, Fransa, Belçika, ‹ngiltere, Yunanistan, ‹ran,
Bulgaristan, K›br›s, ABD, Eski Sovyetler Birli¤i’nin çeflitli
Cumhuriyetlerinde orkestralar eflli¤inde konserler ve
resitaller veren Akç›l, Tibor Varga (Sion-‹sviçre) ‹stanbul,
Sorrento, Venedik-Vivaldi (‹talya) ve Varna festivallerine
solist olarak kat›ld›; radyo ve televizyon kay›tlar› yapt›.
1992 y›l›nda Akç›l, eski ad›yla “Karadeniz Oda
Orkestras›” yeni ad›yla “Tekfen Filarmoni Orkestras›”n›
oluflturdu ve Türkiye’de birçok flehrin yan› s›ra,

Sponsor
24.06.2008, 20.00
Aya ‹rini Müzesi
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Saim Akç›l
Prof. Akç›l began his musical career at the ‹stanbul
Municipality Conservatoire playing the violin. He
continued his studies at the Santa Cecilia Conservatoire
in Rome and the Higher State School in Köln, Germany
under Prof. Igor Ozim. He attended the courses of well
known instructors such as Max Rostal and Tibor Varga.
He has performed as first violinist and soloist in various
orchestras in Italy, Turkey, Holland and Germany. Akç›l
has participated in various conductor courses abroad
and has continued his work with Prof. Allin Vlasenko at
the Kiev Tchaikovski Music Academy. In 1992 he
formed the Black Sea Chamber Orchestra (the present
Tekfen Philharmonic Orchestra), which he has been
conducting ever since. Alongside Turkish cities, Prof.
Akç›l has conducted the orchestra in a number of cities
such as Sevastopol, Yalta, Simpheropol and Kiev
(Ukraine), Shumnu and Varna (Bulgaria), Tashkent
(Uzbekistan), Bishkek (Kyrgyzstan), Alma Ata
(Kazakhstan), Thessaloniki (Greece), Baku (Azerbaijan),
Moscow and St. Petersburg (Russian Fed.), Bucharest
and Kostanza (Romania), Tbilisi (Georgia), Tokio
(Japan), Paris (France), Brussels and Waterloo
(Belgium), London (England) Berlin (Germany), Doha
(Qatar) as well as in Northern Cyprus. Prof. Akç›l who
has recordings both as violinist and as conductor has
retired from Mimar Sinan State Conservatoire after 45
years of teaching and his position as Head of the
Department of Strings in 2005 and is currently teaching
violin at Haliç University. Besides teaching, Prof Akç›l
is the permanent conductor and artistic director of

fiirin Pancaro¤lu
Mesleki formasyonu “Renie” ve “Jamet” olarak bilinen iki
ayr› Frans›z arp ekolünden beslenen fiirin Pancaro¤lu,
1968 y›l›nda Ankara’da do¤du. Avrupa’daki e¤itimini
Cenevre Konservatuar›’nda, ABD’deki e¤itimini ise
Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesi’nde yüksek lisans
derecesiyle tamamlad›. 1993 y›l›nda The Washington Post
kendisinden “uluslararas› kalibrede büyük bir yetenek”
fleklinde söz etti. 1994 y›l›ndan bugüne kadar Tatjana
Masurenko, Elif Yurdakul, Yinon Muallem, Ignace Jang,
Tine Rehling ve Ayfle Sezerman ile yenilikçi yaklafl›mlar
içeren konserler verdi. 1998 y›l›nda ilk albümü “Hasret
Ba¤›”n›n duyulmas›yla Türk bas›n›nda s›k s›k isminden
söz ettirdi. 2000 y›l›nda “Kuyruklu Y›ld›z Alt›nda” bafll›kl›
ikinci albümünü kemanc› Ignace Jang ile birlikte
gerçeklefltirdi. 2005’te yine bir solo albüm olan
“Barokarp” ile dinleyicisiyle bulufltu. Türkiye’deki bütün
uluslararas› festivallerin yan› s›ra Fransa, Meksika,
Amerika ve S›rbistan’daki festivallere solist olarak kat›ld›.
Günümüz bestecilerinden Hasan Uçarsu, Franghiz AliZadeh, Einojuhani Rautavaara, Jeeyoung Kim, Gerardo
Dirié, Ricardo Lorenz ile iflbirlikleri gerçeklefltirdi. Konser
kariyerinin yan› s›ra Türkiye’de arp›n yayg›nlaflmas›na,
gerek e¤itimcili¤i gerekse ülkesindeki ilk arp derne¤inin
kuruluflundaki öncü rolüyle önemli katk› sa¤lad›. Arp›n
her türlü müzikal düflünceyi dile getirebilecek güçlü bir
sesinin oldu¤una inanarak, yorum yetene¤i ve çokyönlü
müzisyen kiflili¤iyle müzik çevrelerinde kendine ayr› bir
yer edindi. Kendisi için yaz›lan yap›tlar› arp repertuar›na
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Tekfen Philharmonic Orchestra. He has acted as
president and member of jury in a number of
international and national violin contests.

Ukrayna’da Kiev, Sivastapol, Yalta ve Simferopol,
Bulgaristan’da fiumnu ve Varna, Özbekistan’da Taflkent,
K›rg›zistan’da Biflkek, Kazakistan’da Almat›,
Yunanistan’da Selanik, Azerbaycan’da Bakü, Rusya’da
Moskova ve St. Petersburg, Romanya’da Bükrefl ve
Kostanza (Köstence), Gürcistan’daTiflis, Japonya’da
Tokyo, Fransa’da Paris, Belçika’da Brüksel ve Waterloo,
‹ngiltere’de Londra, Almanya’da Berlin, Katar’da Doha
flehirlerinde, ayr›ca K›br›s’ta konserler verdi. Tekfen
Filarmoni Orkestras›n›n daimi flefi olarak, çeflitli
uluslararas› nitelik tafl›yan kongre, konferans ve resmi
toplant›larda (CERA Enerji Konferans›, ‹slam Konferans›
Örgütü, Dünya Ticaret Odalar Konfederasyonu Y›ll›k
Konferans›, DE‹K Toplant›lar›, BTC Ham Petrol Boru
Hatt› Aç›l›fl Töreni, Dünya Mimarlar Konferans› vb.)
birçok cumhurbaflkan›, baflbakan ve devlet bakan›
nezdinde temsillere kat›lm›flt›r. Prof. Saim Akç›l, 2005
y›l›nda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet
Konservatuar› Ö¤retim Üyeli¤i görevinden emekliye
ayr›lm›fl olup, halen Tekfen Filarmoni Orkestras› Daimi
fiefli¤i ve Genel Sanat Yönetmenli¤i’ni yapmakta, ayr›ca
Haliç Üniversitesi Konservatuar›’nda keman dersleri
vermektedir. Prof. Akç›l yurtiçi ve yurtd›fl›nda birçok kez
uluslararas› ve ulusal keman yar›flmalar›nda jüri
baflkanl›¤› ve üyeli¤i yapm›flt›r.
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kazand›rd›¤› gibi, arpla daha önce denenmemifl de¤iflik
buluflmalara da kap› açt›. Bu buluflmalarda arp› vurmal›
çalg›lar, caz befllisi, viyola ve flan ile bir araya getirirken,
di¤er yandan arp-flüt, arp-keman gibi daha al›fl›lagelmifl
efllefltirmeleri yenilikçi bir repertuar çizgisi içerisinde
sunarak, arp›n ço¤ul bir kimlik gelifltirmesine önemli bir
katk› sa¤lad›. Türkiye topraklar›n›n derin, çokkatmanl› bir
ses ve ilham kayna¤› oldu¤unu düflünen fiirin
Pancaro¤lu, konserlerinde dinleyicilerini bilgilendirip
samimi yaklafl›m›yla müzi¤ine ba¤layarak, günümüz
müzi¤ine ve farkl› co¤rafyalar›n geleneksel müziklerine
yer veriyor.
fiirin Pancaro€lu
Turkey’s renowned harpist, fiirin Pancaro€lu,
distinguishes herself with her open approach to music
played on the harp. Convinced that the harp’s voice is
strong enough to convey the full breadth of musical
expression, Pancaro€lu has been recognized in musical
circles for her thorough interpretative skills and
multifaceted musical personality. She regularly
performs new and traditional music from a variety of
places and connects with audiences through her candid
presence on the stage where she often shares her
insights on the music she plays. While contributing to
the harp repertoire with new works commissioned by
her or dedicated to her, she has also undertaken
interesting instrumental combinations generally
considered exceptional for the harp, such as
collaborations with percussion, jazz quintet, viola and
voice. At the same time, Pancaro€lu, pursues an
innovative repertoire for the harp and its more familiar
companions such as the flute, violin, and harp duo. One
of her constant aims is to help the harp realize a
multiplicity of identities. fiirin Pancaro€lu’s
professional training is associated with two distinct
French schools of harp, known as ‘Jamet’ and ‘Renie’.
Born in 1968 in Ankara, Pancaro€lu completed the
European part of her education at the Geneva

Conservatoire and subsequently received a Master’s
degree from the Indiana University School of Music.
Praised by the Washington Post in 1993 as a ‘major
talent of international caliber’, she received further
acclaim in the Turkish press with the release of her first
recording, ‘A String of Longing,’ in 1998. She followed
with a duo recording in 2000 titled ‘Under the Shooting
Star’ with violinist Ignace Jang and issued another solo
album in 2005 with the recording, ‘Barokarp’. Since
1994, fiirin Pancaro€lu has collaborated in concert with
violist Tatjana Masurenko, flutist Elif Yurdakul,
percussionist Yinon Muallem, violinist Ignace Jang,
harpist Tine Rehling and soprano Ayfle Sezerman [in
various parts of the world]. In addition to international
festivals in her native country, Pancaro€lu has also
appeared as a soloist in festivals in France, Mexico, USA
and Serbia. She has premiered works written for her by
Hasan Uçarsu, Gerardo Dirié, Franghiz Ali-Zadeh and
Jeeyoung Kim. Aside from her concert activities, fiirin
Pancaro€lu champions passionately the advancement of
the harp in Turkey, whether it is through her teaching
or the leading role she played in the founding of
Turkey’s first harp association. Since 1999, she has
lived in ‹stanbul if only to be close to the deeply layered
and inspirational sound cultures of Turkey.

Tekfen Filarmoni Orkestras›
Repertuar› ve efllik etti¤i yerel çalg›larla ayr›cal›kl› bir yere
sahip olan Tekfen Filarmoni Orkestras›, 1992 y›l›nda
Karadeniz Oda Orkestras› ad› ile kuruldu. Bugüne kadar
Suriye’den ut, ‹ran’dan tar, Bulgaristan’dan kaval,
Rusya’dan domra, Kazakistan’dan k›lkobuz,
Azerbaycan’dan kemança, Ukrayna’dan bandura,
Gürcistan’dan salamuri, Özbekistan’dan çang,
Yunanistan’dan buzuki, Türkiye’den ut, ney, ba¤lama ve
kanun gibi çeflitli otantik çalg›lara ve onlar için yaz›lan
yap›tlara da yer vermesiyle dünyada ayr›cal›kl› bir yere
sahip oldu. Bafllang›çta Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i’ne
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üye ülkelerin sanatç›lar›ndan olufluyorken, zaman içinde
büyüyerek Hazar Denizi ve Do¤u Akdeniz ülkelerinden
sanatç›lar› da bünyesine katt› ve konserlerde sahneye
koydu¤u bayrak say›s›n› yirmi üçe ç›kard›. Her y›l dört
defa bir araya gelerek Türkiye’nin çeflitli yerlerinde ve
yurtd›fl›nda bir dizi konser veren ve Uluslararas› ‹stanbul
Müzik Festivali’nde üç y›lda bir, di¤er Türk orkestralar›yla
dönüflümlü olarak konser veren orkestra, kuruluflundan
bu yana Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan,
‹ngiltere, Japonya, Kazakistan, K›rg›zistan, KKTC,
Özbekistan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan’da
sahne ald›. Orkestray› oluflturan sanatç›lar›n geldi¤i
ülkeler co¤rafyas› göz önüne getirildi¤inde, karfl›m›za
dünyada farkl›l›klar›n, çeliflkilerin, ulusal ve uluslararas›
sorunlar›n en yo¤un oldu¤u bölgelerden biri ç›k›yor.
Böyle bir bölgenin en nitelikli müzisyenlerini bir araya
getiren orkestra, bar›fl ve sanat ad›na, müzi¤in
evrenselli¤i ve pek çok insani de¤er ad›na ilkleri
gerçeklefltiren Tekfen Filarmoni Orkestras›, sanat›n,
befleri farkl›l›klar› nas›l bir zenginli¤e dönüfltürebildi¤inin
mükemmel bir örne¤i.
Tekfen Ph›lharmon›c Orchestra
Originally founded as The Black Sea Chamber
Orchestra in 1992, the orchestra developed rapidly in
size and gained international recognition soon after its
birth. In its early days, the orchestra was made up of
musicians from The Black Sea Economic Cooperation’s
11 member nations. However, with musicians joining in
from the Caspian and Eastern Mediterranean region,
the orchestra has soon grown to represent as many as
23 flags once on stage. Tekfen Philharmonic Orchestra
has gained a reputation primarily due to its repertoire
and the variety of local instruments it has incorporated
such as ‘oud’ from Syria, ‘kaval’ from Bulgaria, ‘domra’
from Russia, ‘k›lkobuz’ from Kazakhstan, ‘kemancha’
from Azerbaijan, ‘tar’ from ‹ran, ‘komcez’ from
Kyrgyzstan, ‘bandura’ from Ukraine, ‘salamuri’ from
Georgia, ‘chang’ from Uzbekistan, ‘bouzouki’ from
Greece and ‘nay’, ‘ba€lama’ as well as ‘Kanun’ from
Turkey. By bringing together the best musicians from
an area where differences, conflicts, national and
international turmoil are part of everyday life, Tekfen
Philharmonic Orchestra is setting a pioneering example
for the sake of peace, of music’s universal appeal as well
as many other humanistic values. While regularly
participating to the International ‹stanbul Music
Festival, the orchestra gave concerts in Azerbaijan,
Belgium, Bulgaria, England, Georgia, Greece, Japan,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Northern Cyprus, Uzbekistan,
Romania, Russia and Ukraine.

PROGRAM NOTLARI
Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
‹talyan Kapriçyosu, Op. 45
Andante un poco rubato
Allegro moderato
Andante
Allegro moderato
Presto
Più presto
Prestissimo
Çaykovski, çok sevdi¤i ‹talya gezilerinin birinde
Roma’dan 17 fiubat 1880 günü Nadejda von Meck’e flu
sat›rlar› yazm›fl: “Halk ezgilerini temel alan bir ‹talyan
kapriçyosunun taslaklar›n› haz›rlad›m. San›r›m iyi bir
gelece¤i olacak; e¤er baflar› kazan›rsa, bunu, bir
bölümünü sokaklarda duydu¤um çekici ezgilere borçlu
olaca¤›m.”
Besteci 1880 y›l› bafl›nda, kendinden sekiz yafl büyük, hiç
görmedi¤i hamisi Madam Nadejda von Meck’in
Floransa’da onun için kiralad›¤› evde kal›yordu. O y›l›n 25
Ocak günü Paris’te 4. Senfoni’sinin ilk Avrupa yorumu
gerçekleflmifl, konseri ayarlayan Madam von Meck tüm
masraflar› cömertçe karfl›lam›flt›.
Çaykovski ‹talya’da konserin yank›lar›n›, halk›n tepkisini
merakla beklerken Glinka’n›n ‹spanyol Fantezileri
tarz›nda bir fleyler bestelemek istedi ve 28 Ocak günü
bafllad›¤› taslak çal›flmalar›n› bir hafta içinde bitirdi.
Babas›n›n ölümü nedeniyle döndü¤ü Rusya’da,
Kamenka’da tamamlayabildi¤i yap›t› 18 Aral›k 1880’de
Nicolay Rubinstein yönetiminde Moskova’da çal›nd› ve
büyük baflar› kazand›. Ancak Petersburg yorumu iyi
karfl›lanmad›; hatta César Cui yap›t hakk›nda “Büyük bir
sanat yap›t› de¤il; ancak aç›khava konserlerinde,
repertuar aç›s›ndan yararl› olabilir” diye yazd›.
Çaykovski, Floransa’da bir süvari alay› k›fllas›n›n tam
karfl›s›ndaki evinde her gün, ‹talyan borazanc›n›n
sabahlar› kalk, akflamlar› da yat borusunu dinliyordu.
Sonunda bunu notaya alarak yap›t›n fanfarl› giriflini
oluflturdu. Ayr›ca Floransa karnaval›n›n nefleli ezgilerini,
Abruzzia’n›n oynak tarantella’s›n› da kulland›.
Önce süvari borusuyla bafllayan yap›t, görkemle genifl
orkestraya yay›l›r. Daha sonra yayl› çalg›lar›n duyurdu¤u
a¤›rca ve rubato’lu (andante un poco rubato) ezgi,
teksesli (unison) olarak, sanki Rusya özlemini ‹talyanca
yans›t›r. Bir kanon biçiminde flüt ve obuaya ulaflan ezgi
yine fanfar›n nefleli sinyaliyle kesilir. Çabuk (allegro)
tempoda tüm güneyin, ‹talya’n›n canl› ezgileri
varyasyonlar biçiminde belirir. Orkestra sanki bir gitar
eflli¤i gibi, duraksamalar ve gecikmelerle Napolili bal›kç›
flark›s›n› yans›t›r ve bir kreflendo ile tüm orkestra, üfleme
ve yayl› çalg›lar ortak flekilde buna kat›l›r, ritim h›zlan›r,
sertleflir: Çok h›zl› (presto) tempoda tarantella
bafllam›flt›r. Çaykovski’nin usta enstrümantasyonuyla
virtüözce sergilenen bu 6/8’lik danstan sonra hüzünlü
ezgi tekrar duyurulmak istenirse de tarantella yine
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egemen kal›r; giderek h›zlanarak prestissimo tempoda
yap›t› sona erdirir.
Çok çal›nd›¤› için popüler olan, ancak yetersiz
çal›nd›¤›nda müzikal de¤erinden flüphe edilen ‹talyan
Kapriçyosu, gerçekçi ve virtüöz yorumla çok baflar›l› ve
vurucu bir yap›t olarak büyük ilgi çekmektedir. Çaykovski
1880’de, yap›t›n dört el piyano için düzenlemesini de
yapm›flt›r. (Süre 15’)
Hasan Uçarsu (1965)
Davetsiz Misafirler, Arp, Çeng ve Orkestra ‹çin Konçerto*
Çeng yak›n do¤u müzi¤inde kullan›lm›fl olan 24 telli aç›k
bir kucak arp›d›r. Varl›¤› çok erken zamanlara giden bu
çalg›, MS 6. yüzy›ldan bafllayarak minyatürlerde
gördü¤ümüz o güzel ve narin yap›s›na kavufltu.
Ortaça¤da saray ortamlar›nda yükseldi; Osmanl› müzik
kültürüne de ‹ran üzerinden geldi. 17. yüzy›la dek parlak
konumuyla Osmanl› saray müzi¤inin ayr›lmaz bir parças›
oldu. Daha çok fikri ortamlar›n, felsefi sohbetlerin, fliir
meclislerinin ve entelektüel buluflmalar›n çalg›s›yd›.
Bursal› flair Ahmed-i Da’i 14. yüzy›lda yazd›¤›
Çengname’sinde de yaflam üstüne düflüncelerini çengin
a¤z›ndan aktar›yordu. Ancak bu çalg› 17. yüzy›ldan
itibaren müzi¤in farkl›laflan ihtiyaçlar›na ya da de¤iflen
koflullara, be¤enilere ayak uyduramad›¤› için unutuldu.
Böylesi derin kültürel kimli¤i ve ba¤lar› olan bir çalg›y›
kendi müzik kültüründen yal›tmak, onlarla olan güçlü
ba¤lar›n› koparmak en az›ndan bu aflamada çok zor.
Çeng de bir anlamda kendi ahbaplar›n›, dostlar›n›,
“yarenlerini” kendisiyle birlikte yap›ta getirdi. Bu
misafirler çengin çald›¤› üç ayr› bölümde Osmanl› müzik
kültüründen al›nt›lanan saz yap›tlar›n›n teslim
haneleridir. Burada al›nt›lanan yap›tlar›n çengle
eflzamanl›l›¤›ndan çok müzik kültüründeki bir
eflmekânl›l›k durumu daha belirleyici olmufltur. Bu
yap›tlar s›ras›yla Dilhayat Kalfa’n›n (1760-1820) Evcara
Saz Semaisi, III. Selim’in (1760-1808) Hicaz Peflrevi ve
Dimitri Kantemir (1673-1727) Edvar›’yla günümüze
ulaflan Dervifl Mustafa’n›n Rehavi Semai’sidir.
Arp ve çeng gibi ayn› kökten gelen fakat ayr› kültürel
kimli¤i olan iki çalg›n›n ayn› yap›tta tek bir icrac›
taraf›ndan orkestra eflli¤inde seslendirilmesi yap›t›n
kurgusunu ve dramatik yap›s›n› do¤rudan belirlemifltir.
Davetsiz Misafirler’de çengin konufltu¤u bölümler
Osmanl› çalg› müzi¤i biçimleri olan peflrev ve saz
semailerinin her hanesi sonunda tekrarlanan ana tona,
makama dönüfl yapan, ba¤layan, kavuflturan, kal›fl, durufl
ifllevindeki teslim hanesi iflleviyle ele al›nm›flt›r. Teslim,
biçim içinde yinelenen özelli¤i yan›nda tondan
uzaklaflmalardan sonra yeniden ve yeniden geri dönülen,
kaç›lamayan, çekimiyle, gücüyle müzi¤i kendine çeken,
tüm gidifllerden sonra yine kendisine var›lan, ba¤lay›c›,
kavuflturucu, tamamlay›c›, sonland›r›c› ve huzurlu
özellikleriyle çalg› müzi¤i biçimlerinin en can al›c›
bölümüdür. Çengin kullan›m› da al›nt›lanan müzikler
do¤rultusunda gidifllerden çok var›fl niteli¤inde

olmufltur; fakat bu yap›ttaki uygulamada geleneksel
biçimlerden farkl› olarak çeng müzi¤i her geliflte ayn›
müzi¤i tekrarlamay›p, farkl› bir yap›ttan al›nt› yapar. Bu
çerçevede yap›t›n biçimini simgesel olarak kabaca flöyle
gösterebiliriz: arp-çeng-arp-çeng-çeng/arp. Bu bölümler
birbirleriyle ba¤lant›l› çal›n›r. Son bölümde arp, çengin
sundu¤u müzi¤i ele al›r ve her iki çalg› da en çok bu
bölümde birbirlerine yaklafl›r.
Çengin kullan›m› daha çok al›nt›lanan müziklerin tekrar
edilmesi, süslenmesi, küçük çeflitlemelerle
zenginlefltirilmesi biçiminde özetlenebilir. Bu s›rada
çenge efllik etmekte olan orkestra, al›nt›lanan bu
müzikler üzerine parantezler açarak yorumlar yapar,
çengin sundu¤u fikirlere farkl› aç›lardan bakar.
Orkestran›n ›srarl› yorumlar› bu bölümlerde çengin kendi
halindeki, düflüncelere dalm›fl huzurlu do¤as›n› bozar.
Böylesi anlarda orkestran›n varl›¤› ve yapt›¤› yorumlar,
çengin huzurlu ve sükûnetli müzi¤ini sürekli sorgulayan,
alttan alta rahats›z eden bir huzursuzluk halinde
karfl›m›za ç›kar. Bu ruh hali, yenilenemeyecek bir biçimde
geçmiflte kalm›fl olan›, kaç›p gideni eski içeri¤iyle
yaflaman›n ve yaflatman›n mümkün olmay›fl›n›n verdi¤i
rahats›zl›k ve güvensizliktir. Öte yandan arp›n çald›¤›
bölümler çalg›n›n do¤as›n›, modern mekanik sistemini,
teknik becerilerini, farkl› bir ustal›k anlay›fl› ve tekni¤ini
temsil eder. Bu bölümler de¤iflik tonal alanlar›, dokular›
ve figürleri araflt›rarak var olandan uzaklaflmaya çal›flan
sürekli bir hareket içinde ele al›nm›flt›r.
‹ki çalg› aras›ndaki kültür ve simge farkl›l›klar› yap›t›n
dramatik ve kurgusal yap›s›n› olufltursa da ön plandaki
bu ses ve karakter ikili¤i arka planda pek yoktur. Arp
gerçekte çengin çald›¤› müziklerin motiflerini, jestlerini,
ritmik yap›lar›n› ya da yap›sal özelliklerini tafl›y›p gelifltirir.
Arp›n kullan›ld›¤› bölümler bu fikirlerin içkinlefltirilmesi,
dönüfltürülmesi, duysal olarak farkl› düzlemlerde ele
al›nmas›yla, farkl› bir karakter ve deyifl içinde
sunulmas›yla var olur. Bir örnek vermek gerekirse, yap›t›n
son bölümünde karfl›m›za ç›kan Dervifl Mustafa’dan
yap›lan al›nt› 26 zamanl› evsat usülünde bestelenmifltir.
Bu usulün ritim ö¤eleri yap›t›n bafllang›c›ndan itibaren
gerek orkestra gerek arp partisinde içkinlefltirilip ›srarla
kullan›lm›flt›r. Yap›tla birlikte bafllay›p var olan bu ritim
fikri ancak son bölüme gelindi¤inde aç›k bir biçim al›r ve
kendi kayna¤›n› gösterir.
Yap›t›n ad›n›n Davetsiz Misafirler olufluna gelince… Çeng
pek de davetsiz bir misafir de¤il; onu müzi¤e ›srarla,
biraz da zorlayarak bizler davet ettik. Belki de burada
davetsiz misafirler durumuna en uygun düflenler, çengin
kendi müzik kültüründen beraberinde getirdi¤i ahbaplar›,
dostlar›d›r. Gerçekte yap›t›n ad›yla yans›t›lmak istenen
durum, modernli¤in düzen oluflturma kayg›s›yla fleyleri
kategorize etmesi, ayr› mekânlarda denetim alt›nda
tutarak yer de¤ifltirmelerini engelleyip kendi öngördü¤ü
ar›l›¤›, tekilli¤i zedelemesini önlemeye çal›flmas›d›r;
gelenekselin ya da modern olmad›¤›n› saptad›¤› olgular›n
afl›lmas› için onun yetersizli¤ine, ifllevsizli¤ine vurgu
yaparak modern yaflamda bir karfl›l›¤›n›n olmad›¤›n›n
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alt›n› çizip var olmas›na ancak uygun görülen zeminler
ve flartlarda izin vermesidir. Ama günümüz böylesi bir
düzen, temizlik ve denetim anlay›fl›n› pek kald›ram›yor.
Her yerde, her zaman oluflturulmak istenen sistemleri
bozan, kirleten, rahats›z eden, olmamas› gerekti¤i
yerlerde olan davetsiz misafirler türeyip duruyor. Bu
yap›tta ele al›nan çengin ya da al›nt›lanan müziklerin
varl›¤› bir ölçüde de olsa bu durumu ortaya koymuyor
mu?
Antonin Dvorak (1841-1904)
9. Senfoni, Mi minör, Op. 96, Yeni Dünyadan
Adagio, Allegro molto
Largo
Scherzo (Molto vivace)
Allegro con fuoco
1892’de ününün zirvesinde olan Antonin Dvorak,
Amerika’dan gelen ve parasal aç›dan da çok parlak olan
bir öneriyi geri çeviremeyerek, New Yorklu müziksever
Mrs. Jeanette Thurber’in National Conservatoire adl› özel
konservatuar›n›n yöneticili¤ini kabul etti.
Yeni Dünya’da ilgisini çeken birçok fley olmakla birlikte,
Amerikal›lar›n kendi müziklerini
de¤erlendirmemelerinden, Avrupa’ya özenmelerinden
rahats›z oldu¤undan kendi ö¤rencilerine Zenci ve
K›z›lderili müzi¤ini incelemelerini öneriyordu. Üç y›la
yak›n Amerika’da kalan ve 9. Senfoni’sini orada
besteleyen Dvorak, bu yap›t›nda Amerikan halk ezgilerini
kullanmad›¤›n›, ancak onlar›n karakteristik yönlerini
inceleyerek müzikal flekiller oluflturdu¤unu; özellikle
kendi özgün temalar›n› ça¤dafl ritim, armoni ve
kontrpuan tekni¤inin tüm olanaklar›yla gelifltirip orkestral
renklerle iflleyerek senfonisini yaratt›¤›n› söyler.
15 Aral›k 1893’te Anton Seidl yönetimindeki New York
Filarmoni Orkestras› taraf›ndan ilk kez seslendirilen
yap›ta besteci “Yeni Dünyadan ‹zlenimler ve Selamlar”
bafll›¤›n› vermiflti. “Dvorak, yap›t›nda belki zenci
spiritual’lerini veya k›z›lderili ezgilerini kullanmam›flt›;
ama o kadar ustaca ve otantik çal›flm›flt› ki Amerikal›lar
bile kendi melodilerini duyduklar›na inan›yorlard›” der
müzik yazar› David Ewen. Bu nedenle de yap›t, NBC
flirketinin yapt›¤› bir dinleyici anketinde Amerika’da en
sevilen senfoni olarak seçildi.
2/4’lük ölçüde ve Mi minör tondaki 1. Bölüm’de klasik
sonat formu (ana tema-yan tema-ikinci tema ve geliflimitekrar ve coda) Beethoven veya Brahms’›n yapt›¤› gibi,
aynen uygulan›r. 23 mezür süren a¤›r (adagio) girifl, ana
temaya haz›rl›kt›r. Ustaca geliflen düflünceli bir motif,
viyolonselde hafif sesle bafllay›p flüte geçer. Tüm orkestra
birden çok güçlü (fortissimo) flekilde girer (allegro
molto). Önce kornolarda parlak biçimde, sonra da
klarnet ve fagotlarda ç›nlayan ana tema sergilenir. Daha
sonra flüt ve obualarda yans›t›lan yan tema,
spiritual’lerin tipik yap› özellikleriyle “Swing long, sweet
chariot”a benzeyen, özlem dolu bir dans havas›d›r. ‹kinci
tema ise flütün duyurdu¤u ve sol majör tona kayan bir

K›z›lderili ezgisidir.
4/4’lük ölçüdeki 2. Bölüm, re bemol majör tonda ve a¤›r
(largo) tempoda bafllar. Bu bölümde, Amerikal› flair
Henry W. Longfellow’un bir K›z›lderili efsanesini
canland›ran “Hiawatha’n›n fiark›s›” adl› fliirinden
esinlenilmifltir: K›z›lderili reis Hiawatha, kötü ruhlar›
kovmak için her y›l genç bir kad›n› ça¤layana atarak
kurban eder. Minnehaha (Gülen Su) kocas›na engel
olmak amac›yla kendini ça¤layana atar ve parçalan›r. O
günden sonra Minneapolis’teki bu ça¤layan onun ad›yla
an›l›r. Bu hüzünlü olay, giriflteki üfleme çalg›lar
koralinden sonra ‹ngiliz kornosunun pentatonik ve ac›kl›
ezgisiyle canland›r›l›r. Dvorak bu bölüme Efsane bafll›¤›n›
vermifl, ezginin düzenlemesi daha sonra Preri fiark›s›
ad›yla hafif müzik parças› olarak ün kazanm›flt›.
3. Bölüm 3/4’lük ölçüde ve Mi minör tonda, çok canl›
(molto vivace) tempoda, üçgen (triangle) ve sert
akorlarla bafllayan ilkel vahflilikteki bir scherzo’dur.
Dvorak bölümün ana temas›n›, yazmay› tasarlad›¤›
Hiawatha Operas›’ndaki K›z›lderili dans› olarak
düflünmüfltü. Bu ç›lg›n dans› vals fleklindeki iki trio,
vatana selam yollar gibi, izler: önce tahta üflemelerle
duyurulan melankolik mi majör tondaki bölme, sonra da
canl› bir Bohemya dans›. Bu trio bölmesini Longfellow
flöyle tan›mlar: “Sanki Bohemya’daki bir k›r lokantas›na
Schubert ile birlikte konuk olduk.”
4. Bölüm 4/4’lük ölçüde, nefleli ve ateflli (allegro con
fuoco) tempoda ve yine mi minör tondad›r. K›sa girifli,
trompet ve kornolar›n tutkulu biçimde duyurdu¤u Yeni
Dünya temas› izler. Bu fanfarl› ve ilkel marfl temas›n›
klarnet bir Bohemya ezgisiyle cevaplar; buna flüt ve
kemanlar›n nefleli polkas› da kat›l›r. Dvorak burada 1.
Bölüm’ün baz› temalar›n› kullanm›flt›r: Bu temalar eski
ve yeni dünyan›n simgeleri olarak sergilenir. Besteci
böylece her iki dünyayla da iliflki içinde kalmay› düflünür
gibidir. (Süre 45’)
* Program notlar›: Hasan Uçarsu
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barok orkestra flefleri Philippe Herreweghe ve Gustave
Leonhardt ile sürdürdü. Fransa, Belçika ve ‹sviçre’de
çeflitli barok müzik festivallerine davet edildi. Ayn›
zamanda, e¤itim ve kültüre verdi¤i önemden dolay›,
Fransa’n›n Montpellier Operas›’nda gençlik operas›nda
ses yönetmenli¤i yapt›. Avrupa fian Profesörleri
Sempozyumu’nda flan e¤itimi üzerine konferanslar verdi.
Çimen Seymen, barok müzik ve ses uzmanl›¤›n› dile
getiren, eski Akdeniz medeniyetlerinin müzik
etkileflimlerini konu alan konserler ve müzikolojik
projeler gerçeklefltiriyor.

MÜSENNÂ: BAROK KARNAVALLAR VE
OSMANLI fiENL‹KLER‹
MÜSENNÂ: BAROQUE CARNIVALS
AND OTTOMAN FESTIVALS
Çimen Seymen proje tasar›m ve yönetmen
project design & artistic director
Hüsamettin Koçan sahne ve kostüm tasar›m›
stage & costume design
Müfit Özbek ›fl›k tasar›m› light design
Erkan Sever anlat›c› narrator
17. Yüzy›l Avrupa ve Osmanl› Müzikleri Araflt›rma
ve Uygulama Grubu
17th Century European And Ottoman Mus›c
Research And Appl›cat›on Group
La Turchescha
Çimen Seymen soprano
Franço›se Enock yöneten director
Cevher-i Musiki
Tolga Meriç hanende
Hakan Cevher yöneten director
Chr›st›ne Gr›mald› koreografi (barok dans)
coreographie (baroque dances)
Ferruh Özdinçer koreografi (geleneksel Türk halk
danslar›) coreographie (traditional Turkish dances)
17. Yüzy›l Barok Müzik ve Osmanl› Saray Müzi¤i, Barok
Dans ve Geleneksel Halk Danslar›
17th Century Baroque and Ottoman Court Music,
Baroque and Traditional Folk Dances
Bu proje Agora Musiques ve ‹KSEV ortak yap›m›d›r.
This project is co-producted by Agora Musiques and
İKSEV.

Çimen Seymen
‹zmir do¤umlu Çimen Seymen, müzi¤e dokuz yafl›nda
piyano dersleri alarak bafllad›. Amerikan K›z Koleji’nden
mezun olduktan sonra müzik e¤itimine devam etmek
üzere Fransa’ya gitti. Paris VIII Üniversitesi’nde
müzikoloji doktoras›n› tamamlad› ve Versailles
Konservatuar›’ndan piyano diplomas› ald›. Barok müzik
ve opera repertuar›na duydu¤u ilgiden dolay›, Paris
Konservatuar›’nda flan profesörü Rachel Yakar ile
çal›flmalar›n› sürdürdü. Daha sonra ‹ngiltere’de Royal
Academy of Music’te Prof. Noelle Barker ve Guildhall
School of Music’te Prof. Laura Sarti ile flan çal›flmalar›na
devam etti. Belçika’da ünlü barok orkestra flefi Rene
Jacobs’un yönetti¤i Flanders Opera Studio’ya kat›ld›.
‹talya’da Pamparato Barok Müzik Enstitüsü’nde ve
Fransa’da Fondation Royaumont Centre de la Voix’da
ünlü kontrtenor Gerard Lesne ile barok kantatlar› üzerine
staj yapt›. Çimen Seymen opera çal›flmalar›na Tourcoing
Lirik Atölyesi’nde, Fransa’n›n ileri gelen barok müzik
orkestra flefi, Jean-Claude Malgoire ile bafllad›. J.B. Luly,
A. Vivaldi, G.F. Händel’in çeflitli operalar›nda roller ald›.
Versailles Saray Operas›, Champs-Elysees Tiyatrosu,
Bordeaux, Monpellier, Montecarlo operalar›nda sahneye
ç›kt›. ‹talya’da, Vicenza flehrinin Barok Olimpico
Tiyatrosu’nda M. da Gagliano’nun Daphne operas›nda
rol ald›. Il Giardino Armonico toplulu¤u ile Milano’da
ünlü kontrtenor Andreas Scholl ile Bach Festivali’ne
kat›ld›. Çimen Seymen konser çal›flmalar›n›, tan›nm›fl

De¤erli iflbirli¤iyle With the kind collaboration of
24.06.2008, 21.30
Topkap› Saray›, Babü-s Saade
Topkap› Palace, Babü-s Saade
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Çimen Seymen
Born in ‹zmir, Çimen Seymen started studying piano at
the age of nine. She went to France to continue her
music education after graduating from the American
College for Girls. She received a PhD in musicology
from the Paris VIII University and a piano diploma
from the Versailles Conservatoire. Pursuing her interest
in the baroque and opera repertoires, Seymen
continued her studies with Rachel Yakar, professor of
voice at the Paris Conservatoire. She then continued her
studies in singing with Prof. Noelle Barker at the Royal
Academy of Music and with Prof. Laura Sarti at the
Guildhall School of Music in United Kingdom. Seymen
joined the Flanders Opera Studio directed by the
renowned baroque conductor Rene Jacobs in Belgium.
The artist worked with the famous countertenor Gerard
Lesne as a trainee on baroque cantatas at the Fondation
Royaumont Centre de la Voix in France and at the
Pamparato Institute of Baroque Music in Italy. Çimen
Seymen started singing opera with Jean-Claude
Malgoire, the leading French baroque music conductor,
at the Tourcoing Lyrical Workshop. She performed in
the operas of J.B. Luly, A. Vivaldi and G.F. Händel. The
artist appeared at the Versailles Palace Opera, ChampsElysees Theater, Bordeaux, Monpellier and Montecarlo
opera halls. She performed in M. da Gagliano’s Daphne
at the Baroque Olimpico Theatre in Vicenza, Italy.
Seymen was invited to the Bach Festival in Milan to
perform with Il Giardino Armonico and famous
countertenor Andreas Scholl. The artist continued her
concerts with the renowned baroque orchestra
conductors Philippe Herreweghe and Gustave
Leonhardt. She was invited to many baroque music
festivals in France, Belgium and Switzerland. Her belief
in the importance of education and culture has led to
Seymen’s role as a singing director at the Opera Junior
of the Montpellier Opera in France. She participated as
a speaker in numerous conferences on singing
education at the Symposium of European Professors of
Voice. Drawing upon her specialisation in baroque
music and singing, musicologist Çimen Seymen
organises concerts and musicology projects focusing on
the musical interaction of ancient Mediterranean
civilisations.

Hüsamettin Koçan
Hüsamettin Koçan, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek
Okulu’nun Resim Bölümü’nü bitirerek ayn› kurumda
asistan olarak göreve bafllad›. 1993’te Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden profesör
unvan› ald›. 1990-1995 y›llar› aras›nda Uluslararas› Plastik
Sanatlar Derne¤i’nin ve kurucusu oldu¤u ‹stanbul Sanat
Fuar›’n›n yönetim kurulu baflkanl›¤›n› üstlendi. 1995
y›l›nda Genç Etkinlik’i bafllatarak sanat› toplumla
buluflturma yolunda çok say›da yarat›c› projenin
gerçekleflmesini sa¤lad›. Sanat-T›r ve Sanat Çad›r
projelerine imza att›; do¤du¤u yer olan Bayburt’ta, Baks›
Müzesi Halk Sanatlar› Araflt›rma Uygulama Merkezi’ni ve
Baks› Kültür Sanat Vakf›’n› kurdu. Otuz befl kiflisel sergi
açt›. Aralar›nda Salzburg fiehri Onur Ödülü ve 3. Asya
Bienali Büyük Ödülü’nün de bulundu¤u otuz ödüle
sahip oldu. Avustralya, Japonya, Kore, Fransa, ‹ngiltere ve
Belçika’dan davetler alarak bu ülkelerde de araflt›rmalar›n›
sürdürdü. 1997-2006 y›llar› aras›nda Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin dekanl›k görevini yürüttü.
Çal›flmalar›n› kiflisel atölyesinde sürdüren Hüsamettin
Koçan, Okan Üniversitesi’nde ders veriyor.

Hüsamettin Koçan
Upon graduating from the Department of Painting at
the State Higher School for Applied Arts Hüsamettin
Koçan started working as a teach assistant there.
Appointed as professor at the Marmara University Fine
Arts Faculty in 1993, Koçan served as the chairman of
the International Plastic Arts Association and the
‹stanbul Arts Fair as its founder from 1990 until 1995.
Initiating the Youth Action in 1995, he fostered
numerous imaginative projects bringing art and society
together. Also behind the Sanat-T›r (Art Truck) and
Sanat Çad›r (Art Tent) projects, Koçan established the
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Baks› Museum Folk Art Research and Application
Centre and the Baks› Foundation for Culture and Arts
in his hometown Bayburt. Hüsamettin Koçan has held
35 personal exhibitions. The recipient of 30 awards
including Salzburg City Honorary Award and the Grand
Prize of the 3rd Asian Biennale, the artist has worked
and researched in Australia, Japan, Korea, France,
Britain and Belgium upon invitation. Koçan was
appointed as dean of the Marmara University Fine Arts
Faculty where he worked from 1997 to 2006.
Continuing to work at his personal workshop,
Hüsamettin Koçan currently teaches at the Okan
University.

Müfit Özbek
1956 y›l›nda do¤an Müfit Özbek, ›fl›k tasar›m› alan›nda
uzmanlaflarak ‹zmir Opera ve Balesi’nde Tebessümler
Diyar›, Tosca, Aflk ‹ksiri, Ali Baba ve 40 Haramiler, Don
Pasquale, Sevil Berberi, Rigoletto, Don Giovanni,
Hoffmann’›n Masallar›, Madama Butterfly, Uçan
Hollandal›, Macbeth, Figaro’nun Dü¤ünü, Sihirli Flüt, La
Serva Padrona, My Fair Lady, Venedikte Bir Gece, Yevgeni
Onyegin, Yarasa, La Boheme, Sat›lm›fl Niflanl›, Gizli
Evlilik, Fidelio, Faust, Konsolos, Norma, ‹talya’da Bir
Türk, Carmen, Manon Lescaut, Kontes Mariza, Idomeneo
operalar› ile Bir Kumru Masal›, Giselle, Ku¤u Gölü,
Huzursuz Düfller, Eros ve Thanatos, Les Patineurs,
Mezuniyet Balosu, Judith, Güzel ve Canavar, Randevu,
Yoz Döngü, Bebek, Kamelyal› Kad›n, Don Quite, fi›mar›k
K›z, Hürrem Sultan baleleri ve Ankara Operas›’nda La
Traviata, Antalya Operas›’nda Çardafl Prensesi, Mersin
Operas›’nda Lucia Di Lamermur, ‹nci Avc›lar›,
‹stanbul Y›ld›z Saray›’nda Saraydan K›z Kaç›rma Operas›,
Topkap› Saray›’nda Modern Bale Gösterisi’nin ve ‹zmir
Kültür ve Sanat Festivali dahilinde pek çok opera, bale, ve
tiyatro oyununun ›fl›k tasar›m›n› gerçeklefltirdi. Ankara
Devlet Opera ve Balesi’nde ve aç›l›fl›ndan itibaren de
‹zmir Devlet Opera ve Balesi’nde çal›flmalar›n› sürdüren
Müfit Özbek halen ‹zmir Devlet Opera ve Balesi’nde ›fl›k
dekoratörü olarak görev yap›yor.
Müfit Özbek
Born in 1956, Müfit Özbek has worked as a lighting
designer at the Ankara State Opera and Ballet and the
Izmir State Opera and Ballet since its foundation. He
has been behind the lighting design for the operas Land
of Smiles, Tosca, L’elisir D’amore, Ali Baba and 40
Thieves, Don Pasquale, The Barber of Seville, Rigoletto,
Don Giovanni, Hoffmann’s Tales, Madame Butterfly,
Flying Dutchman, Macbeth, Le Nozze di Figaro, The
Magic Flute, La Serva Padrona, My Fair Lady, A Night
in Venice, Yevgeni Onyegin, Die Fledarmaus, La
Boheme, The Bartered Bride, The Secret Marriage,
Fidelio, Faust, The Consul, Norma, Il Turco in ‹talia,
Carmen, Manon Lescaut, Countess Mariza, Idomeneo
and the ballets Bir Kumru Masal› (A Dove Tale), Giselle,

Swan Lake, Huzursuz Düfller (Uneasy Dreams), Eros
and Thanatos, Les Patineurs, Graduation Ball, Judith,
Beauty and the Beast, Rendevouz, Yoz Döngü (Vicious
Circle), Bebek (Baby), Camille, La Fille mal Gardee,
Hürrem Sultan (Hurrem the Sultan) at the ‹zmir State
Opera and Ballet; La Traviata at the Ankara Opera; Die
Csárdásfürstin at the Antalya Opera; Lucia Di
Lamermur, The Pearl Fishers at the Mersin Opera;
Abduction from the Seraglio at the ‹stanbul Y›ld›z
Palace; Modern Ballet Show at the Topkap› Palace and
numerous productions of opera, ballet, theatre and
music at the Izmir Culture and Arts Festival. Müfit
Özbek continues to work at the Izmir State Opera and
Ballet as a lighting designer.

Erkan Sever
1974 y›l›nda ‹zmir’de do¤an Erkan Sever, 1992 y›l›nda
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro
Bölümü’ne girdi ve 1996 y›l›nda mezun oldu. Dört y›l
boyunca ‹zmir Devlet Tiyatrosu’nda oynad›; Yeni As›r
Gençlik Tiyatrosu’nda Kanl› Nigâr, K›r›k Testi, Dü¤ün ya
da Davul oyunlar›n›n yönetmenli¤ini yapt›. Lüküs Hayat,
Romeo ve Juliet, Suç ve Ceza ve Çal›kuflu gibi oyunlarda
sahne ald›. fiakir Gürzümar, Engin Uluda¤, Engin
Gürmen, Baflar Sabuncu, Taner Barlas, Ali Taygun,
Angelo Savelli gibi yönetmenlerle çal›flt›; 2005 y›l›nda
Frans›z Kültür Merkezi deste¤iyle Lulu Menase
taraf›ndan sahnelenen Pierre Louys’un Bilitis’in
fiark›lar›’nda Filiz Kutlar ile birlikte rol ald›. 2001 y›l›nda
Ömer Kavur’un “Melekler Evi” adl› filminde, 2006-2008
sezonunda “Ezo Gelin” dizisinde oynad›. 1996 y›l›nda
‹stanbul fiehir Tiyatrolar›’nda göreve bafllayan Erkan
Sever halen ayn› tiyatroda çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Erkan Sever
Born in İzmir in 1974, Erkan Sever started studying
drama in 1992 at the Theater Department of the Fine
Arts Faculty in Dokuz Eylül University from where he
graduated in 1996. Sever was engaged with the Izmir
State Theater as an actor and with the Yeni As›r Youth
Theater as a director of the plays Kanl› Nigâr (Bloody
Nigar), K›r›k Testi, Dü€ün ya da Davul (Wedding or
Drums) for four years. Starting to work at the ‹stanbul
Municipality City Theater in 1996, Sever continues to be
a part of this theater. Since then, the actor has appeared
in acclaimed plays of Lüküs Hayat (Luxurious Life),
Romeo and Juliet, Crime and Punishment, and Çal›kuflu
(The Wren). Working with directors like fiakir
Gürzümar, Engin Uluda€, Engin Gürmen, Baflar
Sabuncu, Taner Barlas, Ali Taygun, and Angelo Savelli,
the actor shared the stage with Filiz Kutlar in Pierre
Louys’s The Songs of Bilitis staged by Lulu Menase
under the sponsorship of the French Cultural Institute in
2005. Performing in Ömer Kavur’s feature film ‘Melekler
Evi’ (House of Angels) in 2001, Erkan Sever appeared in
the drama series ‘Ezo Gelin’ in the 2006-2008 seasons.
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K›sa ad› Cevher-i Musiki olan, Geleneksel Türk Musikisi
Araflt›rma ve Uygulama Grubu, 2005 y›l›nda, Prof. Dr. M.
Hakan Cevher öncülü¤ünde, ‹zmir’de kuruldu. Grup
üyeleri icra ettikleri çalg› konusunda en az yirmi y›l
deneyimli Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuar› ö¤retim elemanlar›ndan oluflturuldu.
Toplulu¤un hanendesi Tolga Meriç, 1973 y›l›nda ‹zmir’de
do¤du; 1995 y›l›nda Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuar› Ses E¤itimi Bölümü’nü birincilikle bitirdi.
1993 y›l›nda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun açt›¤›
ses yar›flmas›nda Türkiye birincisi oldu ve ayn› kurumda
ses sanatç›s› olarak çal›flmaya bafllad›. Halen, mezun
oldu¤u konservatuarda Türk Musikisi Repertuar›’nda
ö¤retim görevlisi olarak çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Toplulu¤un amac›, geleneksel Türk musikisinin her
türüne ayn› mesafede durarak, 14. yüzy›ldan günümüze
uzanan Türk musikisinin geçirdi¤i evreler üzerinde
akademik çal›flmalar yapmak ve bu çal›flmalar› icra
etmek. Kullan›lan çalg›lar ise yine ayn› kurumun Çalg›
Yap›m Bölümü ö¤retim üyeleri taraf›ndan yap›l›yor.
Prof. Dr. M. Hakan Cevher 1962 y›l›nda Samsun’un
Havza ilçesinde do¤du. ‹lk, orta ve lise e¤itimini
Eskiflehir’de tamamlad›. 1984 y›l›nda Ege Üniversitesi
Devlet Türk Musikisi Konservatuar› Temel Bilimler
Bölümü’nü kazand›; 1989 y›l›nda bu bölümden mezun
oldu. Ayn› y›l, mezun oldu¤u okula araflt›rma görevlisi
olarak atand›. 1992’de yüksek lisans ve 1995’te doktora
e¤itimini tamamlad›. 1997’de yard›mc› doçent, 1998’de
doçent unvan› ald› ve 2005 y›l›nda Türkiye’nin ilk Türk
sanat musikisi profesörü oldu. 1996-1997 y›llar› aras›nda
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar›’nda
müdür yard›mc›l›¤› ve 1998-2003 y›llar› aras›nda Temel
Bilimler’de bölüm baflkanl›¤› görevlerinde bulundu. 18
A¤ustos 2005 tarihinde Konservatuar Müdürlü¤ü’ne
atand›. Yay›mlanm›fl alt› kitab› ve pek çok makalesi
bulunan Prof. Dr. M. Hakan Cevher, yurtiçi ve d›fl›nda
bulunan musiki içerikli Arapça, Farsça ve Osmanl›ca
elyazmalar› üzerinde çal›flarak çeflitli uluslararas›
toplant›larda bildiriler sundu.
Fransa’da dönem müzi¤i üzerine uzmanl›¤a sahip
müzisyenlerden oluflan La Turchescha Barok Müzik

17. Yüzy›l Avrupa ve Osmanl› Müzikleri
Araflt›rma ve Uygulama Grubu
17. Yüzy›l Avrupa ve Osmanl› Müzikleri Araflt›rma ve
Uygulama Grubu, Frans›z ve Türk müzikolog ve
müzisyenleri aras›nda bilgi al›flveriflini sa¤lamak ve ortak
çal›flmalar gerçeklefltirmek amac›yla 2005 y›l›nda,
Fransa’da Agora Musiques, Akdeniz Ülkeleri Müzikleri
‹nceleme ve Uygulama Derne¤i kapsam›nda barok müzik
uzman› müzikolog Çimen Seymen öncülü¤ünde kuruldu.
Türkiye’de Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuar›, Prof. Dr. M. Hakan Cevher yönetiminde
Cevher-i Musiki Geleneksel Türk Musikisi Toplulu¤u ile
Fransa’da barok müzik uzman› Françoise Enock
yönetiminde La Turchescha Barok Müzik Toplulu¤u’yla
Avrupa ve Türkiye’deki müzik belgelerinin birlikte
incelenmesi konusunda ortak çal›flmalar yürüttü. Bu
amaç do¤rultusunda, Prof. Dr. M. Hakan Cevher’in
yay›mlad›¤› 17. yüzy›l Ali Ufkî elyazmas›ndan seçilen
yap›tlarla ayn› devrin barok müzik yap›tlar› karfl›laflt›rmal›
olarak de¤erlendirildi, aralar›ndaki benzerliklerin yan› s›ra
farkl›l›klar›n›n da belirlenmesi öngörüldü.
2005 y›l›nda ‹stanbul Müzik Festivali kapsam›nda Avrupa
ve Osmanl› saraylar›nda müzik konseriyle bafllam›fl olan
bu proje, Ekim 2006’da, Paris’te gerçeklefltirilen, Venedik
ve Do¤u sergisine hitaben, Venedik ve Osmanl› Saray
Müzikleri La Serenissime et la Sublime Porte konseriyle
elefltirmenler ve sanatseverler taraf›ndan büyük ilgi
gördü; fiubat 2007’de Brüksel Barok Müzik Festivali’nde,
Saraylardan Tinsel Dinleti Amour Sublime kreasyonu,
arkas›ndan Roma’da Villa Medici Enstitüsü’nde
Akdeniz’in Do¤u Kap›lar›nda Müzik “Dalla Porta
D’Oriente” ve May›s 2007’de Türkiye’de, ‹stanbul, ‹zmir
ve Ankara Frans›z Kültür merkezlerinde gerçeklefltirilen
konserlerle genifl halk kitlelerine tan›t›ld›. Ekim 2007’de
toplulu¤un ilk CD kayd› Fransa’da Harmonia Mundi
flirketi taraf›ndan yay›nland›.
Agora Musiques, Akdeniz Ülkeleri Müzikleri ‹nceleme ve
Uygulama Merkezi Derne¤i müzik ve di¤er sanat
disiplinleriyle diyalog gelifltirerek Türkiye ve Akdeniz
ülkeleri aras›nda kültürel köprüler kurmak amac›yla
Toulouse’ta kuruldu.
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Toplulu¤u, 17. yüzy›l›n Akdeniz ülkelerinin birbirleriyle
etkileflimlerini dile getiren yeni yorumlar› içeren konserler
sunuyor. Müzik yönetmenli¤ini, Paris Yüksek Devlet
Konservatuar› viyola ve oda müzi¤i uzmanl›¤›n› ald›ktan
sonra barok müzi¤e yönelen Françoise Enock’un
üstlendi¤i topluluk, konser programlar›nda henüz
tan›nmam›fl erken barok bestecilerinin yap›tlar›n› otantik
çalg›larla seslendiriyor. Françoise Enock’un, Le Poème
Harmonique, Clément Jannequin, Doulce Mémoire gibi
barok müzik topluluklar›yla Harmonia Mundi, Naive,
Arion plak flirketleriyle gerçeklefltirdi¤i, yirminin üzerinde
barok müzik kayd› mevcut.
17th Century European And Ottoman Mus›c
Research And Appl›cat›on Group
Seeking to foster exchange between French and Turkish
musicologists and musicians, the group has been
founded under the leadership of musicologist and
baroque specialist Çimen Seymen in 2005 within the
framework of the Agora Musiques Mediterranean
Music Study and Application Foundation in France.
The group runs collaborative projects for analyzing
musical documents in Europe and Turkey together with
Cevher-i Musiki Traditional Turkish Music Group
under the direction of Prof. Dr. M. Hakan Cevher from
Ege University State Conservatoire of Turkish Music in
Turkey and with La Turchescha Baroque Music
Ensemble directed by baroque music specialist
Françoise Enock in France.
To this end, works selected from the 17th century Ali
Ufkî Bey (Albertus Bobovius) manuscript published by
Prof. Dr. M. Hakan Cevher have been comparatively
studied with baroque music pieces from the same
period with a focus on the differences as well as
similarities running along. Incepted with the concerts
given in European and Ottoman courts during the
‹stanbul Music Festival in 2005, this project has
received great acclaim from critics and art lovers with
the ‘La Serenissime et la Sublime Porte’ concert
featuring Venetian and Ottoman Court Music in
conjunction with the ‘Venice and the East’ exhibition
held on October 2006 in Paris. ‘Spiritual Concerts from
the Courts-Amour Sublime’ creation has been
introduced to the public first at the Brussels Baroque
Music Festival in February 2007, then at the Villa
Medici Institute in Rome with ‘Music at the Eastern
Gates of Mediterranean-Dalla Porta D’Oriente’, and
with concerts held at the French Cultural Institutes in
‹stanbul, Izmir and Ankara in May 2007. The group’s
first CD album was released by Harmonia Mundi in
France in October 2007.
Founded in Toulouse in France, Agora Musiques
Mediterranean Music Study and Application
Foundation seeks to bridge the cultures of Turkey and
Mediterranean countries by encouraging dialogue
through music and other artistic disciplines.
Cevher-i Musiki, short for Cevher-i Musiki Traditional

Turkish Music Research and Application Group, has
been formed in 2005 under the leadership of Prof. Dr.
M. Hakan Cevher in Izmir. The group is composed of
Ege University State Conservatoire of Turkish Music
tutors who have at least 20 years of experience with
their instruments. Born in ‹zmir, 1973, Tolga Meriç is
the group’s hanende (Turkish classical music singer).
He graduated from the Ege University State
Conservatoire of Turkish Music Vocal Training
Department as top of his class in 1995. He won the first
place in the national singing competition organised by
TRT (Turkish Radio Television Corporation) in 1993
and started working at the corporation as a professional
singer. Currently, he teaches Turkish Music Repertoire
at the conservatoire he graduated from.
This group’s aim is to conduct academic studies on the
stages that Turkish music has underwent in its
evolution since the 14th century while approaching all
forms of traditional Turkish music without
discrimination, and performing these pieces… The
group’s instruments are made by tutors of the Musical
Instrument Making Department of the same
institution.
Prof. Dr. M. Hakan Cevher, founder of the group, was
born in the Havza district of Samsun in 1962. He
completed primary, secondary and high school
education in Eskiflehir. In 1984, he was accepted to the
Ege University State Conservatoire of Turkish Music
Fundamental Sciences where he graduated from in
1989. He got appointed as a research assistant to his
university the same year. He completed his
postgraduate studies in 1992 and PhD in 1995. He
became associate docent in 1997, docent in 1998 and
Turkey’s first professor in Turkish music in 2005. He
worked as the assistant director at the Ege University
State Conservatoire of Turkish Music between 1996
and 1997, and as the head of the Fundamental Sciences
Department between 1998 and 2003. He was appointed
as the Conservatoire Director in August 18, 2005. The
author of six published books and numerous articles,
Prof. Dr. M. Hakan Cevher has presented papers at
international conferences on his studies on Arabic,
Farsi and Ottoman musical manuscripts found in
Turkey and abroad. La Turchescha Baroque Music
Ensemble is composed of musicians specialized in
period music in France. The group gives concerts with
new interpretations expressing the interaction of 17th
century Mediterranean countries. Led by its musical
director Françoise Enock who has focused on baroque
music after specializing in viola and chamber music at
the Paris State Conservatoire, the ensemble performs
works of undiscovered early baroque composers with
authentic instruments. Collaborating with baroque
music ensembles like Le Poème Harmonique, Clément
Jannequin, Doulce Mémoire; Françoise Enock has over
twenty baroque music albums published with labels
including Harmonia Mundi, Naive and Arion...
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Chr›st›ne Gr›mald›
Klasik dans e¤itimi alan, ancak daha sonra kendisini
ça¤dafl dansa adayan Frans›z dansç› Christine Grimaldi,
Jérôme Robbins, Félix Blaska, Alwin Nikolais veya Alwin
Ailey gibi ustalarla çal›flt›; Dominique Bagouet, Caroline
Carlson, Odile Azagury, Anne-Marie Raynaud ile birlikte
dans etti; Güney Hindistan klasik dans› Bharata Natyam
üzerine çal›flmalar gerçeklefltirdi. ‹lk koreografilerinden
Cantigas de Santa Maria (1984) ile stilini biçimde
yerlefltirdi. Kendi ad›n› tafl›yan toplulu¤unu Fransa’n›n
Bordeaux kentinde 1988 y›l›nda kurdu. Koreograf›n
istekleri do¤rultusunda çal›flan Grimaldi Toplulu¤u’nun
dansç›lar›, 15. ve 16. yüzy›l Frans›z ve ‹talyan Rönesans
dans› üzerinde uzmanlaflmadan önce öncelikle barok
dans› ve daha sonra saray dans›yla, bugün ça¤dafl vücutta
yer bulan bu eski dans›n inceli¤ini, soylulu¤unu ve
gizemli güzelli¤ini koruyan yap›s›yla tan›flt›lar. Ceremony
Of Caroll’s (1991, Britten), Parfums D’oranger (1994,
Geleneksel Balkan Müzi¤i), La Modeste, La Friponne, La
Secrète (1996, Marais, St Colombe), Nisi Dominus (1997,
Vivaldi), Il Ballo di Corte (2000), Il Ballarino et Miniatures
Médiévales (2001), Partita Crudele et Voga Leggera
(2003), A Ciel Sereno (2004), La Petite Barbue Jeune
Public (2005) gibi koreografileriyle büyük övgü toplad›. Il
Ballo di Corte (Saray Balosu) adl› koreografisi, Frans›z
Kültür Merkezi taraf›ndan düzenlenen bir turne
çerçevesinde 2007 May›s’›nda ‹zmir, Ankara ve
‹stanbul’da sahnelendi. Grimaldi Dans Toplulu¤u, zengin
bir kültürel miras› sürekli k›lmak ve eski dans›n asl›nda
günümüze ait ve geliflen bir form oldu¤unu göstermek
amac›yla çeflitli çal›flmalara imza at›yor ve e¤itim, yarat›m
ve araflt›rma alanlar›nda çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Gerçeklefltirdikleri çok say›da çal›flmayla sanatseverlerden
büyük ilgi gören Topluluk, Aquitaine Bölgesel Konseyi,
Gironde Genel Konseyi, Bordeaux Belediyesi,
Bordeaux’daki ‹talyan Konsolos Yard›mc›l›¤› taraf›ndan
destekleniyor. Christine Grimaldi ise, ortaça¤ dönem
müzi¤ine olan tutkusuyla, ortaça¤ sanat›yla ça¤dafl dans
koreografisini bir arada harmanlayabilmek için uzun
soluklu araflt›rmalar yürütüyor.
Chr›st›ne Gr›mald›
Trained in classical dance, French dancer Christine
Grimaldi is an artist who has then dedicated herself to
modern dance... Constantly in search for new ways of
expression, Grimaldi has worked with such masters as
Jérôme Robbins, Félix Blaska, Alwin Nikolais, Alwin
Ailey; danced with Dominique Bagouet, Caroline
Carlson, Odile Azagury, Anne-Marie Raynaud and
worked on Bharata Natyam, the classical dance of the
South India region. Driven by her passion for medieval
music, the artist continues to undertake extensive
research projects towards fusing medieval art with
modern dance choreography. One of her first
choreographies, Cantigas de Santa Maria (1984) was
indeed a work heralding the ‘Grimaldi style’. Christine
Grimaldi founded a dance group under her name in

Bordeaux, France in 1988. The artist has created a
number of great choreographies including Ceremony
Of Caroll’s (1991, Britten), Parfums D’oranger (1994,
Traditional Balkan Music), La Modeste, La Friponne, La
Secrète (1996, Marais, St Colombe), Nisi Dominus
(1997, Vivaldi), Il Ballo di Corte (2000), Il Ballarino et
Miniatures Médiévales (2001), Partita Crudele et Voga
Leggera (2003), A Ciel Sereno (2004) and La Petite
Barbue Jeune Public (2005). Her choreography titled Il
Ballo di Corte has been performed in ‹zmir, Ankara and
‹stanbul as part of a tour organised by the French
Cultural Institute in May, 2007. Grimaldi Dance Group,
active in Bordeaux since its inception by Christine
Grimaldi in 1988, carries out various projects for
sustaining a rich cultural heritage and demonstrating
that period dance is actually a contemporary and
evolving form. The group continues to be active in the
fields of education, creation and research. Working
under the direction of their choreographer, the dancers
of the Grimaldi Group were introduced to the baroque
dance and then the court dance, their structure
retaining the elegance, dignity and mysterious beauty
which is embodied in the modern dancer before
specializing in the 15th and 16th century French and
Italian Renaissance dances. Enjoying great critical
acclaim for their projects, the Christine Grimaldi Group
is supported by the Aquitaine Regional Council,
Gironde General Council, Bordeaux Municipality and
the Italian Vice Consulate in Bordeaux.

Ferruh Özdinçer
1971 y›l›nda Edirne’de do¤an Ferruh Özdinçer ilk, orta ve
lise ö¤renimini Edirne’de tamamlad›. Ege Üniversitesi
Devlet Türk Musikisi Konservatuar› Türk Halk Oyunlar›
Bölümü’nden 1994 y›l›nda mezun olduktan sonra, 1998
y›l›nda Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
yüksek lisans ö¤renimi gördü. 1995 y›l›nda mezun oldu¤u
Türk Halk Oyunlar› bölümde ö¤retim görevlisi olarak
göreve bafllad›. Konservatuar›n ve Türk Halk Oyunlar›
bölümünün birçok gösteri ve projesinde dansç› ve
koreograf olarak görev ald›. ‹zmir Devlet Tiyatrosu’nun
baz› oyunlar›nda koreograf olarak çal›flt›. Çeflitli ulusal ve
uluslararas› sempozyumlarda ve seminerlerde Türk halk
oyunlar› üzerine bildiriler sundu. Türk halk oyunlar›
ö¤retim yöntem ve teknikleri üzerine incelemelerde
bulundu. Edirne halk oyunlar›n›n analizi ve arflivlenmesi
için çal›flmalar yapt›. Bölümüyle birlikte Dünya Halk
Danslar› ve Müzi¤i dal›nda birincilik kazand›. Birçok
ulusal ve uluslararas› alan araflt›rmas› ve derleme
çal›flmas›nda araflt›rmac› ve arfliv sorumlusu olarak görev
ald›. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Sahne Sanatlar› Ana Sanat Dal›’nda doktora program›na
devam eden ayn› üniversitede ö¤retim görevlisi olarak
bulunan Ferruh Özdinçer, etnokoreograf olarak
çal›flmalar›n› sürdürüyor. Özdinçer ayn› zamanda Türkiye
Halk Oyunlar› Federasyonu’nda Teknik Kurul üyesi.
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PROGRAM NOTU
Akdeniz’in do¤usu, henüz oryantalizmin ortaya
ç›kmad›¤› 17. yüzy›l›n efli¤inde, Avrupa’da büyük bir
merak uyand›r›yordu. Büyükelçilere efllik eden çok say›da
gezgin, soylu ve tüccar, bu yolculuklar›ndan bölgedeki
halklar›n yaflam tarzlar› ve âdetleriyle ilgili elyazmalar› ve
öykülerle ülkesine geri dönüyordu. Bu tan›kl›klar Avrupal›
sanatç›lar için yepyeni ilham kaynaklar›n› ortaya ç›kar›yor,
bilim adamlar›n›n araflt›rmalar›n› besliyor ve Avrupa
saraylar›n› Osmanl› toplumu ve yaflam› hakk›nda
bilgilendiriyordu. Di¤er tarafta ise Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nu oluflturan mozaik ve Avrupa
saraylar›yla yar›flan sultan›n saray›, yeni etkilere,
modernli¤e aç›kt›. Görsel sanatlar, dans, tiyatro, flan ve
müzik gibi tüm sanatsal biçimleri bir araya getiren
Müsennâ gösterisi, iflte bu iliflkilerin izlerinden yola
ç›karak, Avrupa ile Osmanl›’n›n saray e¤lencelerindeki
ortak dillerini tan›tmak üzere tasarland›. Osmanl› hat
sanat›nda ayn› metinin sa¤dan sola ve soldan sa¤a
karfl›l›kl› yazma tarz› olan Müsennâ tekni¤inin esin
kayna¤›n› oluflturdu¤u bu gösteri, Topkap› Saray›, Frans›z
ve Venedik saraylar›, ‹stanbul’daki büyükelçilikler ve
kozmopolit sehirlerdeki 17. yüzy›l flenlik ve bayramlar›n›
yans›t›yor. Birçok tarz›n iç içe geçti¤i bu flenlik ve
e¤lenceler, tüm halklara birbirlerine yak›nlaflma ve

birbirlerini gözlemleme olana¤› tan›yor, padiflah›n
üstünlü¤üne, saltanat’in zenginli¤ine tan›k oluyordu.
Avrupa’ya ulaflan birçok kaynak aras›nda yer alan Ali Ufkî
elyazmas› Mecmua î Saz ü Söz elyazmas› ve Ali Ufkî’nin
günlük notlar›n› içeren müsvedde defteri, 17. yüzy›l
Osmanl› müzi¤i ile ilgili Fransa ve Ingiltere’de bulunan
en de¤erli belgeler olma özelli¤ini tafl›maktad›r.
Avrupal›lar›n Türk müzi¤ine merak duyduklar› s›rada,
Sultan IV. Mehmed’in hizmetinde Ali Ufkî ad›n› alan
Polonyal› müzisyen Albert Bobowski, ‹stanbul’da ve
Topkap› Saray›’nda duydu¤u tüm müzikleri kayda
dökmüfltür. 17. yüzy›l Osmanl› müzi¤inin tek tan›¤› olan
ve Avrupa nota sistemiyle haz›rlanan bu derleme,
Müsennâ gösterisinde Avrupa saraylar›ndaki müzik ve
fliir mecmualar› ile karfl›laflt›rmal› olarak sunulmaktad›r.
Müzik ve flan›n aynadaki yans›malar› fleklindeki sahne
konumu, dönemin ikonografik ve yaz›l› kaynaklar›ndan
yola ç›karak barok dans ve Türk halk danslar›yla
hareketlenmekte, görsel sanatlarla da resmedilmektedir.
Müzik ve dans sahnelerinin geçifllerini izleyen ve
yorumlayan bir anlat›c› ise, gezginlerin metinleriyle
bizleri Do¤u’ya do¤ru barok bir yolculu¤a ç›karmaktad›r.
Dönem kaynaklar›n›n zenginli¤i tarihi perspektifyle bak›fl
aray›fl›m›zda bize yol gösterici oldu¤u halde, devrin tüm
ça¤dafl sanatç› ve zanaatkarlar›n›n tecrübesini ortaya
koydu¤u, en modern deneyimlere tan›kl›k etti¤i bu
görkemli flenliklerin, günümüzde de ça¤dafl bir sahne
tasar›m›yla, o dönemin gelene¤ine hitap eden bir
yaklafl›m içinde sunulmas› gerekti¤ini düflündük.
Senografi, müzik ve dans›n karfl›l›kl› yans›mas›,
Hüsamettin Koçan’›n geleneksel görsel sanatlardan
esinlenerek tasarlad›¤›, figüratif biçimlerle donat›lm›fl,
içten ve d›fltan ›fl›kland›r›lan üçgen tablo etraf›nda
canlanmakta, bu üçlü tablonun her biri müzik ve dans ile
diyalog kurmakta, barok bir dinamik içinde
hareketlenmektedir.
Müsennâ gösterisi, izleyicileri Osmanl› flenliklerinde
meydanlarda kurulup ayd›nlat›lan dev maketler etraf›nda
oynanan dans ve oyunlara, havai fifleklerin süsledi¤i
gecelerde dinlenen konserlere, elçiliklerin saraylar›nda,
dev piramit ve kandillerle donatt›klar› e¤lencelere do¤ru
bir yolculu¤a davet edecek.

CAMERATA BERN &
ANGELIKA KIRCHSCHLAGER
Camerata Bern
Angel›ka K›rchschlager mezzosoprano
mezzo soprano
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenat, Sol Majör, No. 13, KV 525,
“Eine Kleine Nachtmusik”
Serenade in G Major, No.13, KV525,
‘Eine Kleine Nachtmusik’
Allegro
Romanze (Andante)
Menuetto (Allegretto)
Rondo. (Allegro)
© Lukas Beck

Ferruh Özdinçer
Born in Edirne in 1971, Ferruh Özdinçer attended
primary, secondary and high schools in Edirne.
Following his graduation from the Department of
Turkish Folk Dance at the Ege University State
Conservatoire of Turkish Music in 1994, he completed
his postgraduate studies at the Ege University Social
Sciences Institute in 1998. In 1995, he returned to the
Department of Turkish Folk Dance to start teaching
there. As a dancer and choreographer, he took place in
many of the shows and projects organised by the
conservatoire and the Department of Turkish Folk
Dance. He also choreographed several plays for the
‹zmir State Theatre. He participated to various national
and international symposia and seminars with papers
on Turkish Folk Dance. Özdinçer has conducted
research on the Methods and Techniques of Turkish
Folk Dance Education and worked on the analysis and
archiving of Edirne’s regional folk dances. The winner
of the World Folk Dances and Music competition with
his department, Özdinçer has worked on many national
and international field research and compilation
projects as a researcher and archive manager. Özdinçer
continues to teach at the same university and work on
his doctorate programme at the Performance Arts
Department in the Dokuz Eylül University Fine Arts
Faculty. Also working actively as an etno-choreographer,
Özdinçer is a member of the Turkish Folk Dances
Federation Technical Committee.

Ottorino Respighi
Il Tramonto
Franz Schubert
Befl Alman Dans› ve Koda, D 89 Five German Dances
and Coda, D89
Befl Lied Five Lieds
Ganymed, Geheimes, Heidenröschen, Du bist die Ruh,
Rastlose Liebe
Sandor Veress
Dört Transilvanya Dans› Four Transylvanian Dances

Program notu: Çimen Seymen

Efl Sponsorlar Co-sponsors

BERR‹N ERENGÜL
MON‹K BENARDETE

Angel›ka K›rchschlager
Salzburg do¤umlu Angelika Kirchschlager piyano
e¤itimini Mozarteum Akademisi’nde ald›. Salzburg’da
Musisches Gymnasium’dan mezun olmas›n›n ard›ndan
1984 y›l›nda bafllad›¤› Viyana Müzik Akademisi’nde Prof.
Gerhard Kahry ve Viyanal› bariton Walter Berry’nin
ö¤rencisi olarak flan›n yan› s›ra perküsyon e¤itimi de ald›.
Zaman içinde Richard Strauss ve Mozart’›n en önemli
yorumcular›ndan biri olarak uluslararas› bir ün kazand›.
‹smi, Richard Strauss’un Der Rosenkavalier (Güllü
fiövalye) operas›ndaki Octavian rolü ile özdeflleflti;
bunun d›fl›nda Nicklausse rolüyle Offenbach’›n Les
Contes d’Hoffmann (Hoffman’›n Masallar›), Prens
Orlovsky ile Johann Strauss’un Die Fledermaus (Yarasa),
Valencienne rolüyle Lehar’›n Merry Widow (fien Dul),
Sesto ile Händel’in Giulio Cesare, Sophie rolüyle
Nicholas Maw’›n Sophie’s Choice, Melisande ile
Debussy’nin Pelleas et Melisande ve baflrolünü
canland›rd›¤› Händel’in Ariodante operas› gibi temel
opera yap›tlar›n› repertuar›na katt›. Opera performanslar›
ve resitallerle Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Do¤u’da
seyircilerle bulufltu. Figaro’nun Dü¤ünü’nde Cherubino,
Cosi fan Tutte’de Dorabella, La Clemenza di Tito’da
Sesto ve Idomeneo’da Idamante rollerinden oluflan
Mozart repertuar›na ek olarak, konser repertuar›n› Bach,
Berlioz, Brahms, Debussy, Dvorak, Korngold, Mahler,
Mendelssohn ve Ravel’den Rossini, Schubert, Schumann,
Weill ve Wolf’a uzanan genifl bir yelpazeye yayd›. Klasik

YELDA ERBEL

De¤erli iflbirli¤iyle With the kind collaboration of
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müzik dünyas›nda en çok aranan flan sanatç›lar›ndan biri
olan mezzosoprano yeni sezona Schubert ve Schumann
resitalleri ile kat›laca¤› Lucerne Festivali ve Avusturya’da
Schwarzenberg’de düzenlenen Schubertiade ile
bafllayacak; daha sonra Camerata Bern eflli¤inde
Almanya, Fransa, ‹talya ve ‹sveç turnelerinde Respighi ve
Schubert yap›tlar›n› seslendirecek. Sony BMG etiketiyle
yay›nlanan, Viyana’n›n ünlü operet aryalar›na ve
düetlerine yer verdi¤i yeni albümünde kendisine efllik
eden ‹ngiliz bariton Simon Keenlyside ile birlikte Münih,
Köln, Berlin ve Hamburg sahneleri ile Alman televizyon
kanallar›nda operet programlar› gerçeklefltirecek;
turnenin kapan›fl›nda ise Viyana Filarmoni Orkestras›
eflli¤inde gerçeklefltirece¤i Mahler konseri için Viyana’ya
dönecek. Kirchschlager, biri Andras Schiff eflli¤inde,
di¤eri ise konser salonunun y›llard›r sanat yönetmenli¤ini
yürüten William Lyne an›s›na gerçeklefltirilecek iki gala
etkinli¤i için sonbaharda Londra’daki Wigmore Hall’da
olacak. ‹ki etkinlik aras›nda Viyana Devlet Operas› ile
Don Giovanni konser performanslar› için Lüksemburg’a
gidecek ve ard›ndan ‹spanya’ya dönerek Madrid, Bilbao
ve Sevil’de resitaller verecek; aral›k ay›nda Dresden’in
ünlü Frauenkirche Kilisesi’nde her y›l düzenlenen ZDF
“Advent Concert” etkinli¤ine konuk solist olarak
kat›lacak; Moskova’da Rus kemanc› Yuri Bashmet ve
Frans›z piyanist Jean-Yves Thibaudet ile birlikte verece¤i
konserin ard›ndan Lizbon’daki Gulbenkian Vakf›’n›n
davetiyle Elgar’›n Sea Pictures yap›t›n› seslendirecek.
Halen Salzburg’daki Mozarteum’da ö¤retim üyesi olarak
ders veren Angelika Kirchschlager, ailesiyle birlikte
Viyana’da yafl›yor.
Angel›ka K›rchschlager
Austrian mezzo-soprano Angelika Kirchschlager enjoys
an international career as one of the most requested
vocal artists before the public today dividing her time
between recitals and opera in Europe, North America
and the Far East. She is internationally recognized as
one of the foremost interpreters of Richard Strauss and
Mozart. Her Mozart repertoire includes the roles of
Cherubino in Le nozze di Figaro, Dorabella in Cosi fan
tutte, Sesto in La Clemenza di Tito as well as Idamante
in Idomeneo. She is, perhaps, most identified with the
role of Octavian in Richard Strauss’ Der Rosenkavalier.
Other key roles in her repertoire include Nicklausse in
Offenbach’s Les Contes d’Hoffmann, Prince Orlovsky
in Johann Strauss’s Die Fledermaus, Valencienne in
Lehar’s The Merry Widow, Sesto in Händel’s Giulio
Cesare, Sophie in Nicholas Maw’s Sophie’s Choice,
Melisande in Debussy’s Pelleas et Melisande and the
title role in Händel’s Ariodante. As a celebrated
recitalist and concert performer Kirchschlager’s
repertoire reaches from Bach, Berlioz, Brahms,
Debussy, Dvorak, Korngold, Mahler, Mendelssohn and
Ravel to Rossini, Schubert, Schumann, Weill and Wolf.
At the start of the new season recitals of Schubert and
Schumann bring the Austrian mezzo-soprano to the

Lucerne Festival and the Schubertiade in
Schwarzenberg, Austria. Thereafter, she tours to
Germany, France, Italy and Switzerland with the
Camerata Bern in works by Respighi and Schubert.
With the release of her new Sony BMG CD of famous
Viennese operetta arias and duets featuring English
baritone Simon Keenlyside, Kirchschlager and
Keenlyside will bring their operetta programme to
Munich, Cologne, Berlin and Hamburg as well as to
German television. At the conclusion of the tour
Kirchschlager returns to Vienna for a Mahler concert
with the Vienna Philharmonic. In Autumn
Kirchschlager returns to London’s Wigmore Hall for
two gala occasions –one with Andras Schiff and the
other to celebrate William Lyne, longtime artistic
director of the Hall. In between she travels to
Luxemburg for concert performances of Don Giovanni
with the Vienna State Opera and returns to Spain for
additional recitals in Madrid, Bilbao and Seville. Come
December she is the guest soloist for the annual ZDF
‘Advent Concert’ from Dresden’s famed Frauenkirche.
Thereafter, she appears in Moscow with Russian violist
Yuri Bashmet and French pianist Jean-Yves Thibaudet
and, thereafter, travels to the Gulbenkian Foundation in
Lisbon for performances of Elgar’s ‘Sea Pictures’. Born
in Salzburg, Angelika Kirchschlager studied piano at the
Mozarteum. Upon graduation from the ‘Musisches
Gymnasium’ in Salzburg, she enrolled at the Vienna
Music Academy in 1984 where, in addition to studying
voice with Professor Gerhard Kahry and the late
Viennese baritone Walter Berry, she also studied
percussion. Today, Kirchschlager is a professor at the
Mozarteum in Salzburg. She makes her home in
Vienna.

Camerata Bern
1963 y›l›nda kurulan Camerata Bern, bir flefin yönetimi
olmaks›z›n, küçük ve esnek bir topluluk bünyesinde
çalma fikrinden esinlenerek bir araya gelen on dört
müzisyenden oluflan bir oda müzi¤i orkestras›.
Elefltirmenlerin övgüyle karfl›lad›¤› topluluk, Avrupa’n›n
önde gelen oda müzi¤i orkestralar›ndan biri olarak kabul
edildi ve dünya çap›nda Berne kentinin kültür elçisi
olarak etkin rol oynad›; ince nüansl› ve mükemmel bir
uyuma sahip müzikalitesi, yenilikçi yaklafl›m› ve
üslubundaki ustal›¤›yla müzik dünyas›nda seçkin bir
konum kazand›. Eflsiz özellikleri sayesinde Heinz
Holliger, Marie Luise Neunecker, Jean-Pierre Rampal,
Maurice André, András Schiff, Bruno Canino, Radu Lupu,
Peter Serkin, Gidon Kremer, Vadim Repin, Nathan
Milstein, Barbara Hendricks, Peter Schreier, Sabine
Meyer, Tabea Zimmermann ve Leonidas Kavakos gibi
tan›nm›fl sanatç›larla bir araya geldi. Avrupa ve Kuzey
Amerika’daki kapsaml› turneleri d›fl›nda Güneydo¤u
Asya, Uzakdo¤u, Avustralya ve Japonya’da da seyircilerle
bulufltu. Deutsche Grammophon/Archiv, Decca, Denon,
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ERATO, Berlin Classics, Novalis, ECM ve Philips plak
flirketleri ile ç›kard›¤› albümler Preis der Deutschen
Schallplattenkritik, Grand Prix International du Disque,
International Record Critics Award, Record Academy
Prize ve the Deutsche Phono-Akademie taraf›ndan
verilen Prize Echo Klassik ‘97gibi ödüller kazand›.
Camerata Bern, sanat yönetmeni Erich Höbarth eflli¤inde
Kolja Blacher, Christine Busch, Thomas Zehetmair ve
Antje Weithaas gibi konuk konzertmeister’larla birlikte
erken barok dönemden ça¤dafl bestecilere uzanan genifl
bir repertuar yorumluyor.
Camerata Bern
Founded in 1963, the Camerata Bern has developed
into a highly-acclaimed chamber orchestra uniting
musicians inspired by the idea of playing within a
small flexible ensemble without a conductor. Camerata
Bern has become one of Europe’s foremost chamber
orchestras, active worldwide as Berne’s outstanding
cultural ambassador. Its 14 members are gifted soloists
and chamber musicians. Under its artistic director
Erich Höbarth and guest concertmasters Kolja Blacher,
Christine Busch, Thomas Zehetmair, Antje Weithaas
and others, Camerata Bern performs a broad repertoire
ranging from early Baroque to contemporary
composers. The orchestra stands out for its subtle and
perfectly homogeneous sound, its freshness and
mastery of style. The ensemble’s outstanding qualities
has brought it together with such eminent artists as
Heinz Holliger, Marie Luise Neunecker, Jean-Pierre
Rampal, Maurice André, András Schiff, Bruno Canino,
Radu Lupu, Peter Serkin, Gidon Kremer, Vadim Repin,
Nathan Milstein, Barbara Hendricks, Peter Schreier,
Sabine Meyer, Tabea Zimmermann, Leonidas Kavakos
and others. The ensemble has toured extensively in
Europe and North America, as well as in South-East
Asia, the Far East, Australia and Japan. Its recordings
on Deutsche Grammophon/Archiv, Decca, Denon,

Erato, Berlin Classics, Novalis, ECM, and Philips have
won several international awards, such as the Preis
der Deutschen Schallplattenkritik, the Grand Prix
International du Disque, the International Record
Critics Award, the Record Academy Prize, and the Prize
Echo Klassik ‘97 of the Deutsche Phono-Akademie.
PROGRAM NOTLARI
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Serenat, Sol Majör, No. 13, KV 525, “Eine Kleine
Nachtmusik”
Allegro
Romanze (Andante)
Menuetto (Allegretto)
Rondo. (Allegro)
1787’de, asl›nda iki keman, viyola, viyolonsel ve
kontrbastan oluflan yayl› çalg›lar için besteledi¤i ve
“Küçük Bir Gece Müzi¤i” ad›n› verdi¤i serenat, Mozart’›n
en çok çal›nan yap›tlar›n›n bafl›nda gelir. Bestecinin az
say›daki mutlu günlerinde yarat›lan yap›t, büyük bir
ustal›k ve olgunlu¤u yans›t›r. Ritim, biçim ve anlat›m
aç›kl›¤› yan›nda eflsiz melodi zenginli¤i, klasik formda
romantik küçük bir senfoniyi and›ran serenad›n
anlafl›lmas›n› ve sevilmesini çok kolaylaflt›r›r. Hiçbir
zaman iki menuetsiz bir serenat yazmayan Mozart’›n
kendi notalar›na göre, birinci bölümden sonra yap›t›n bir
ikinci menueti daha vard›; ancak bu bölüm kay›pt›r.
Bu menueti yap›ttan kimin ç›kartt›¤› ve serenad›n ne
sebeple yaz›ld›¤› bilinmemektedir. 4/4’lük ölçüde, sol
majör tonda ve çabuk (allegro) tempodaki 1. Bölüm’de
kemanlar›n fanfar biçiminde belirttikleri güçlü birinci
temayla, daha zarif ve cilveli ikinci tema z›t iki karakteri
yans›t›r. Bu temalar›n ustaca ifllenifliyle sonat formundaki
bu bölüm, Viyana ça¤›n›n en mükemmel örneklerinin
bafl›nda gösterilir. Yine 4/4’lük ölçüde, do majör tonda
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ve bir gece serenad› için ideal havadaki 2. Bölüm’de,
a¤›rca (andante) tempodaki romans, zarif ve çekingen
melodisiyle üç bölmeli bir lied fleklinde, lirik olarak
geliflir. 3/4’lük ölçüde ve sol majör tonda, çabukça
(allegretto) tempodaki 3. Bölüm, güçlü ritimde bir
menuet’tir. Yine birinci bölümdeki gibi, menuetto ve ona
ba¤l› re majör tondaki trio’nun karfl›tl›¤›n› belirleyen iki
tema, zarif dans melodileriyle süslenerek sergilenir.
Usta bir kontrpuan sergileyen 4/4’lük ölçüde ve sol
majör tonda, çabuk (allegro) tempodaki son bölüm
rondo’nun tasas›z hatta virtüöz neflesi, yap›t boyunca
süregelen iki karfl›t teman›n birleflmesini ve bar›flmas›n›
kutlar gibi saf bir mutlulukla coflar. (Süre 15’)
Ottorino Respighi (1879-1936)
Il Tramonto
Yaflam› Roma’da son bulan Ottorino Respighi,
ölümünden önceki birkaç y›lda efli, soprano Elsa
Olivieri’ye piyanoda efllik ederek turnelere ç›kt› ve birçok
lied yazd›. Shelley, d’Annunzio ve Prudhomme, fliirlerini
müzikledi¤i flairlerin en önemlileriydi. Respighi, Il
Tramonto’yu (Günbat›m›) ses, yayl› çalg›lar dörtlüsü veya
orkestras› için, en baflar›l› fliirlerini yerleflti¤i ‹talya’da
yazan ve orada ölen ‹ngiliz flair Percy Shelley’nin (17921822) “Ode to the West Wind” (Bat› Rüzgâr›na Övgü)
adl› lirik dizisinin bir fliiri üzerine 1914’te besteledi.
Franz Schubert (1797-1828)
Befl Alman Dans› ve Koda, D 89*
Befl Lied
Ganymed, Geheimes, Heidenröschen, Du bist die Ruh,
Rastlose Liebe
Schubert, k›sa yaflam›na karfl›n, besteledi¤i yayl› çalg›lar
dörtlülerinin ço¤unun orkestral versiyonlar›n› konserlerde
izleme flans›n› elde edebildi. Ünlü keman virtüözü Ignaz
Schuppanzigh ve meslektafllar› taraf›ndan yap›lan bu
düzenlemelerin pek ço¤u günümüzde hâlâ popülerli¤ini
korur. Hem piyano hem de viyola çalan biri olarak
Schubert, babas›n›n çello ve iki a¤abeyinin de keman
çald›¤› aile dörtlüsüyle uzun y›llar kendi yap›tlar›n›
yorumlayarak yayl› çalg›lar edebiyat›na yönelik
hâkimiyetini art›rd›. Maalesef Schubert’in elyazmalar›n›n
ço¤unun sonraki y›llarda kaybolmas› ve sadece temiz
kopyalar› günümüze ulaflabilmesi, yap›tlar›n tarihlerine
yönelik kesin bir fikre sahip olmam›z› mümkün
k›lmamaktad›r. Ayr›ca danslar›n sonraki y›llarda farkl›
farkl› elyazmalar›nda tekrardan yer almas› ve farkl›
numaraland›rmalar›, bestelenme tarihleriyle ilgili baz›
kar›fl›kl›klara yol açar. Bu sorun, yüzy›l sonra 1956 y›l›nda
Paul Mies taraf›ndan Münih’te iki seri halinde bas›lan
Henle Edisyon’un “Sämtliche Tänze” bafll›¤›yla ç›kard›¤›
“Schubert’in Bütün Danslar› Koleksiyonu”nda k›smen
çözülmüfltür. Franz Schubert’in Befl Alman Dans› ve
Koda olarak bilinen “Befl Minuet ve Alt› Trio, D.89”
bafll›kl› yap›t›, 19 Kas›m 1813 tarihinde yazd›¤› D.90

numaral› Alman Danslar›’yla birkaç gün arayla bestelendi.
Orkestrasyon aç›s›ndan çok esnek olan danslar, bir yayl›
çalg›lar dörtlüsü taraf›ndan seslendirilebilece¤i gibi daha
büyük bir topluluk taraf›ndan da icra edilebilirler. Birlikte
çift olarak çal›nan minuet ve trio’lardan oluflan toplam 11
dansl›k bu yap›tta iki ve dört numaral› minuet’lerle
birlikte çal›nan herhangi bir trio yer almazken sadece bir,
üç ve befl numaral› minuet’ler ikifler trio’ya sahiptir. Yak›n
tarihte bestelenmifl olan di¤er minuet’lerle benzerlikler
tafl›yan bu yap›t›n yaz›l›fl y›l›, henüz on alt›s›nda olan genç
bestecinin sesinin çatallaflmas› nedeniyle mensubu
oldu¤u Staatskonvikt ‹mparatorluk fiapeli’ndeki korodan
ayr›ld›¤› döneme denk gelir. Korodan ayr›lmak zorunda
kalmas›na ra¤men, akademik çal›flmas›na devam
edebilmesi için sunulan okul bursunu Schubert, ertesi
sene bafllayaca¤› e¤itmenlik plan› yüzünden reddedecektir.
Ayn› y›l babas› ikinci evlili¤ini yapacak, o da bir dizi yeni
yayl› çalg›lar dörtlüsü besteleyecektir. Asl›nda küçük bir
çalg› toplulu¤u için tasarlanan Alman Danslar›, bir araya
gelebilmeleri için gitgide daha büyük bir mekâna ihtiyaç
duyan Schubert aile dörtlüsü etraf›nda flekillenir. ‹ki
numaral› dramatik karakterdeki Fa Majör Minuet’in
ard›ndan çal›nan bir trio’nun olmamas›na karfl›n, do
majör tonundaki birinci minuet, ikincisi do minör olan iki
trio’ya sahiptir. 3 numaral› re minör minuet, fa majör ve
tekrar re minör tonalitedeki iki trio’yla birlikte çal›n›r.
‹kinci trio’nun melodi partisi keman taraf›ndan çal›n›rken,
toplulu¤un geri kalan› pizzicato olarak efllik eder. Sol
majör dördüncü minuet’in ard›ndan yap›t do majör
tondaki befl numaral› minuet’e ba¤l› olarak çal›nan iki trio
ile sona erer. Alt› yüzden fazla lied yazan ve lied sanat›n›n
en büyük ustas› say›lan Avusturyal› besteci Franz
Schubert, bu yap›tlar›nda her türlü formu denedi,
gelifltirdi ve zirvesine ulaflt›rd›. Müzikli arkadafl
toplant›lar›nda, kendi yap›tlar›n› yorumlad›¤›
Schubertiade’lerde liedlerini baflar›yla dinletmesine
karfl›n yay›mlatmas› kolay olmad›, dolay›s›yla hiç para
kazanamad›. On dört yafl›nda yazmaya bafllamas›na, on
yedi yafl›nda Gretchen am Spinnrade (Gretchen Ç›kr›k
Bafl›nda) ile ilk flaheserini bestelemifl olmas›na ve
liedlerini birbiri arkas›na yaratmas›na karfl›n, kimse
bunlar› yay›mlamaya yanaflm›yordu. Arkadafllar›n›n bu
yöndeki u¤rafllar› da sonuçsuz kald›. En sonunda liedlerin
de¤erini sezen, kendisi de tan›nm›fl bir besteci olan
yay›nc› Diabelli, 800 gulden vererek Schubert’in Op.
1’den Op. 12’ye kadar tüm liedlerini yay›mlama hakk›n›
ald› ve bunlar›n yaln›zca birinden, Der Wanderer’den
2700 guldenlik bir servet kazand›.

taklidin çok ötesindedir. Yaflam› boyunca tan›kl›k etti¤i
savafllar ve felaketler kadar yaln›zl›klar bestecinin
kariyerine ve hayat›na damga vurdu; müzik yaflam›nda
daima kendisini yaln›zl›¤a sürükleyen yolu tercih etti.
1949 y›l›nda Macaristan’› terk edip ‹sviçre’nin Bern
kentine yerleflmesi kendisine kariyeriyle ilgili ilk önemli
kazan›mlar› getirdi. Bestecilik alan›nda elde etti¤i çeflitli
ödüllerin yan› s›ra baz› e¤itmenlik pozisyonlar›na da
ça¤r›ld›. ‹flte bu dönemden itibaren verdi¤i yap›tlar
aras›nda üç tanesi vard›r ki, onun ayak izlerini görünür
k›lar: 1938 y›l›nda yazd›¤› oldukça zengin kontrapunktal
yap›ya sahip piyano minyatürleri Alt› Csárdás; ‹sveçli
ünlü ressam Paul Klee’ye ithafen 1951 y›l›nda yazd›¤›
Hommage à Paul Klee ve 1952’de besteledi¤i Piyano,
Vurmal›lar ve Yayl›lar için Konçerto.
* Program notlar›: Süha Çelikk›ran

Sandor Veress (1907-1992)
Dört Transilvanya Dans›*
Bartók ve Kodály’den sonraki kufla¤›n en önemli ve
kaydade¤er Macar bestecisi olarak düflünülen, György
Ligeti, Heinz Holliger ile György Kurtág’›n ö¤retmenli¤ini
de yapan Sándor Veress, özellikle Bartók’a özgü yaz›m
benzerli¤i sebebiyle tan›nsa da bu durum basit bir
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DÜfi BAHÇES‹
THE DREAM GARDEN
Borusan Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü Borusan Quartet
Hüseyin Sermet piyano piano
Tu¤çe Tez piyano piano
Ludwig van Beethoven
Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü, Op. 95, No. 11 Strings Quartet,
Op.95, No.11
Allegro con brio
Allegretto ma non troppo (Attacca)
Allegro assai vivace ma serioso
Larghetto espressivo-Allegretto agitato
Franz Schubert
Dört El Piyano ‹çin Fantezi, Fa minör, Op. 103, D 940
Fantasy for Four Hand Piano in F minor, Op.103, D940
Allegro molto moderato-Largo-Allegro vivace-Tempo I
(Allegro molto moderato)
Johannes Brahms
K›sa Parçalar, Op. 118 Short Pieces, Op.118
Robert Schumann
Piyano Befllisi, Mi Bemol Majör, Op. 44 Piano Quintet in
E Major, Op.44
Allegro brillante
In modo d’una Marcia. Un poco largamente-Agitato
Scherzo. Molto vivace
Allegro ma non troppo

Borusan Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü
2005 y›l›nda kurulan Borusan Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü,
Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› müzisyenlerinden
olufluyor. Juilliard Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü’nün ustal›k
s›n›f›na kat›lan dörtlünün müzik dan›flmanl›¤›n›, Alban
Berg Dörtlüsü’nün üyelerinden, Gerhard Schulz yap›yor.
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda konserler veren dörtlünün birinci
kemanc›s› Esen K›vrak, keman e¤itimine ‹zmir Devlet
Konservatuar›’nda Prof. Hazar Alap›nar ile bafllad›.
Akdeniz Gençlik Orkestras›’n›n uluslararas› turnelerine
kat›ld› ve 1995’te ‹zmir Devlet Senfoni Orkestras›’n›n
Genç Solistler program›na kat›larak ayn› y›l Viyana Müzik
Akademisi’nde Prof. Josef Sivo’nun s›n›f›na kabul edildi.
‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan y›l›n en baflar›l›
gençleri aras›nda seçilip burs almaya hak kazand›.
1998’de çal›flmalar›na Prof. Michael Frischenschlager ile
yine ayn› akademide devam etti. Baden Devlet Operas›,
United Filarmoni, Viyana Opera Balo Orkestras› gibi
topluluklarda görevler alarak bu orkestralar›n uluslararas›
turnelerine kat›ld›. 2001’de, Austria Center konser
salonunda Toronto Bölge Gençlik Orkestras› eflli¤inde bir
konser vererek, ayn› y›l “konser kemanc›s›” diplomas›n›
ald›. E¤itiminin ard›ndan Avrupa ve Türkiye’de çeflitli
önemli kurum ve orkestralarda baflkemanc›l›k yapt›.
2006 y›l›nda Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›,
Çukurova ve ‹zmir Devlet Senfoni Orkestralar› ile
konserler vererek Viyana Müzik Akademisi’ndeki lisans
ve lisansüstü e¤itimini dereceyle bitirdi. Halen Lizbon
Metropolitan Orkestras›’nda konuk baflkemanc›l›k yapan
Esen K›vrak, Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›’ndaki
görevine devam ediyor.
Dörtlünün di¤er üyesi Olgu K›z›lay, keman e¤itimine
1988 y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi ‹zmir Devlet
Konservatuar›’nda Prof. Hazar Alap›nar ile bafllad›.
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda kat›ld›¤› çeflitli ö¤renci
konserlerinin ard›ndan on y›ll›k e¤itimini ayn› e¤itmenle
tamamlayarak 1998 y›l›nda dereceyle mezun oldu. Ayn›
y›l Fransa’da Strazburg Ulusal Devlet Konservatuar›’n›n
yüksek lisans program›n› Prof. Joshua Epstein ile
sürdürmeye hak kazand›; buradaki e¤itimi süresince okul
orkestras› ve oda orkestras›n›n baflkemanc›l›¤› görevine
devam etti. 2000 y›l›nda yüksek lisans program›ndan
birincilikle ve ayn› y›l oda müzi¤inden alt›n madalya
alarak mezun oldu. 1999-2002 konser sezonlar›nda
Strazburg Filarmoni Orkestras›, Mulhouse Senfoni
Orkestras› ve Bas-Rhin Operas›’nda misafir sanatç›
olarak bulundu. 2001’de Fransa Konservatuarlar Aras›
Özel Jüri’sinin yapm›fl oldu¤u s›navda konsertist
diplomas›n› ald›. 2003 y›l›nda Strazburg Ulusal Devlet
Konservatuar›’n›n doktora program›ndan birincilikle
mezun oldu. Fransa’daki e¤itimi boyunca pek çok oda
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müzi¤i konseri ve ça¤dafl bestecilerin CD kay›tlar›na
imza att›. Türkiye’de ‹stanbul Devlet Senfoni Orkestras›,
Antalya Senfoni Orkestras›, Bursa Senfoni Orkestras› ve
DESO ile solist olarak konserler veren K›z›lay, halen
yurtiçi ve yurtd›fl› konserlerini sürdürüyor. Sanatç›
Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›’nda 2. Keman
Grup fiefi olarak çal›flmalar›na devam ediyor.
Efdal Altun, 1992 y›l›nda Ankara Devlet Konservatuar›
Viyola Bölümü’nden Prof. Koral Çalgan’›n ö¤rencisi
olarak mezun oldu. 1990-1992 y›llar› aras›nda
Azerbaycan Devlet Sanatç›s› Server Ganiev’in kurdu¤u
Ganiev Dörtlüsü’nün üyesi olarak birçok oda müzi¤i
konserinde görev ald›. 1992-1998 y›llar› aras›nda
Eskiflehir AÜ Devlet Konservatuar› Viyola Bölümü’nde
sanatç› ö¤retim eleman› olarak görev yapt›. Yurtiçi ve
yurtd›fl›nda solist, oda müzi¤i ve orkestra üyesi olarak
çok say›da konsere imza att›. ‹TÜ Türk Müzi¤i Devlet
Konservatuar›’nda viyola ve keman dallar›ndaki
e¤itmenlik yapan Efdal Altun, Borusan ‹stanbul Filarmoni
Orkestras›, ‹stanbul Oda Orkestras› ve ‹stanbul Modern
Müzik Toplulu¤u’nda çal›flmalar›na devam ediyor.
Viyolonselist Ça¤ Erça¤, 1986 y›l›nda girdi¤i Hacettepe
Üniversitesi Devlet Konservatuar›’ndaki viyolonsel
ö¤renimini Jozsef Györfy ve Prof. Do¤an Cangal’›n
ö¤rencisi olarak tamamlayarak 1996 y›l›nda dereceyle
mezun oldu. 1997 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Devlet
Konservatuar›’na araflt›rma görevlisi olarak atand›. 1999
y›l›nda Antalya Devlet Senfoni Orkestras› s›nav›n›
kazand› ve orkestrada 2004 y›l›na kadar grup flefli¤i
görevini sürdürdü. Ö¤renimi s›ras›nda Akdeniz Gençlik
Orkestras› s›nav›n› kazanarak Fransa, Hollanda,
Lüksemburg ve M›s›r’da konserler verdi. Lois Claret’in
ustal›k s›n›f›na kat›lma f›rsat› buldu; Viyana’da Albanberg

Quartet’in üyesi olan Gerhart Schultz ile düzenli
çal›flmalar›na devam etti. 2004 y›l›nda Londra’da ilk kez
düzenlenen Türk Festivali’nin yan› s›ra, K›br›s, Eskiflehir,
‹stanbul ve Mersin Müzik Festivali gibi birçok festivalde
solist olarak yer ald›. Bat› ve Türk ezgilerinden oluflan,
kendi bestelerinin de yer ald›¤› “Sakl›kent” adl› bir albüm
çal›flmas›na imza att›. 2002 y›l›nda kurulan ve dört
viyolonselden oluflan Çell‹stanbul grubu ile Borusan
‹stanbul Filarmoni Orkestras›’n›n solo viyolonselisti
olarak görev yapan Ça¤ Erça¤ ayn› zamanda Borusan
Quartet’in de üyesi.
Borusan Quartet
Founded in 2005, Borusan String Quartet consists of
four outstanding musicians of the Borusan ‹stanbul
Philharmonic Orchestra. Gerhard Schulz, a member of
Alban Berg Quartet is the musical consultant of the
Quartet which attended the master class of Juilliard
String Quartet.
Esen K›vrak, first violinist of the Quartet which
performs in Turkey and abroad, began his violin
training with Prof. Hazar Alap›nar in ‹zmir State
Conservatoire. Performing at the Mediterranean Youth
Orchestra’s international tours, the artist was invited to
perform in the Young Soloists programme of ‹zmir
State Symphonic Orchestra and consequently admitted
to Prof. Josef Sivo’s class at the Vienna Music Academy
in 1995. A recipient of the ‹zmir Metropolitan
Municipality’s scholarship for the most successful
young artists of the year, K›vrak continued his studies
with Prof. Michael Frischenshlager at the same
academy in 1998. Performing with orchestras like
Baden State Opera, United Philharmonic and Vienna
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Opera Ball Orchestra, the artist participated in these
assembles’ international tours. In 2001, the artist
received his ‘Concert Violinist’ diploma after his concert
performance accompanied by the Toronto Region Youth
Orchestra at the Austria Centre concert hall the same
year. Performing as the first violinist in various
esteemed institutions and orchestras in Europe and
Turkey following his training, K›vrak gave concerts with
the Presidential Symphonic Orchestra, Çukurova and
‹zmir State Symphonic Orchestras and graduated from
the Vienna Music Academy with undergraduate and
postgraduate honors degrees in 2006. The artist
presently performs as the guest first violinist at the
Lisbon Metropolitan Orchestra and carries on
performing with the Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra.
Olgu K›z›lay began his violin training with Prof. Hazar
Alap›nar at the Dokuz Eylül University ‹zmir State
Conservatoire in 1988. After ten years of training with
Prof. Hazar Alap›nar and giving various student
concerts in Turkey and abroad, the artist graduated with
distinction in 1998. Admitted to the postgraduate
programme of Strasbourg National State Conservatoire
in France the same year as a student of Joshua Epstein,
K›z›lay performed as the first violinist at the school
orchestra and the chamber orchestra during his
education. Completing his postgraduate studies at the
top of his class and with a gold medal in chamber music
in 2000, K›z›lay performed with the Strasbourg
Philharmonic Orchestra, Mulhouse Symphonic
Orchestra and Bas-Rhin Opera as guest artist during the
concert seasons of 1999-2002. After receiving his
concert diploma with an exam conducted by the France
Inter-Conservatoire Special Jury in 2001, the artist
graduated from the Strasbourg National State
Conservatoire doctoral programme at top of the class in
2003. During his studies in France, the artist
contributed to numerous CD recordings of
contemporary composers and chamber music concerts.
A soloist accompanied by the ‹stanbul State Symphonic
Orchestra, Antalya Symphonic Orchestra, Bursa
Symphonic Orchestra and DESO, K›z›lay continues to
give concerts in Turkey and abroad. The artist is
presently the Concertmaster of the Second Violin
Group at the Borusan ‹stanbul Philharmonic Orchestra.
Efdal Altun graduated from the viola department of the
Ankara State Conservatoire in 1992 as Prof. Koral
Çalgan’s student. From 1990 to 1992, the artist
performed in many chamber music concerts as a
member of the Ganiev Quartet founded by Azerbaijan
State Artist Server Ganiev. An artist academician at the
Eskiflehir Anatolian University State Conservatoire viola
department from 1992 to 1998, Altun gave numerous
concerts in Turkey and abroad as a soloist, orchestra
member and chamber musician. Presently teaching viola
and violin at the ITU Turkish Music State Conservatoire,
Altun continues to perform with the Borusan ‹stanbul

Philharmonic Orchestra, ‹stanbul Chamber Orchestra
and the ‹stanbul Modern Music Community.
Cellist Ça€ Erça€ graduated from the Hacettepe
University State Conservatoire with distinction in 1996
after completing his cello studies with Jozsef Györfy and
Prof. Do€an Cangal he had started in 1986. Assigned as
a researcher at the Hacettepe University State
Conservatoire in 1997, Erça€ performed as the
concertmaster of the Antalya State Symphonic
Orchestra until 2004 following his success at the
orchestra’s examination in 1999. Performing in France,
Netherlands, Luxembourg and Egypt with the
Mediterranean Youth Orchestra after his success at this
orchestra’s examination during his studies, Erça€ found
the opportunity to attend Lois Claret’s master class and
continued to regularly work with Gerhart Schultz, a
member of Albanberg Quartet in Vienna. In addition to
the first Turkish Festival organised in London in 2004,
the artist participated as a soloist in many festivals such
as the Cyprus, Eskiflehir, ‹stanbul and Mersin Music
Festivals. Ça€ Erça€ also released an album titled
‘Sakl›kent-Hidden City’ featuring Western and Turkish
melodies alongside his own compositions. The artist is
presently the solo cellist of Çell‹stanbul Group founded
as an ensemble of four cellos in 2002. A member of the
Borusan Quartet, Ça€ Erça€ continues to perform as the
solo violoncellist of the Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra.

Hüseyin Sermet
1955 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Hüseyin Sermet, Ankara
Devlet Konservatuar›’nda bafllad›¤› e¤itimine, 1968
y›l›nda “Ola¤anüstü Yetenekli Çocuklar” yasas›ndan
yararlanarak gitti¤i Paris Konservatuar›’nda devam etti.
Buradan piyano, oda müzi¤i, kontrpuan ve yüksek müzik
analizi dallar›nda birincilik ödülleriyle mezun oldu. Paris
Konservatuar›’nda Olivier Messiaen ile kompozisyon
çal›flma flans›n› yakalad›. Paris’te Ecole Normale Alfred
Cortot’da Thierry de Brunhoff’un s›n›f›ndan mezun
olduktan sonra, Nadia Boulanger ile müzik analizi ve
piyano çal›flmalar›na devam etti ve bir süre Maria
Curcio’nun ö¤rencisi oldu. Kat›ld›¤› Maurice Ravel,
Santander Paloma O’Shea, Jaen, Jose Iturbi, Palma de
Mallorca Chopin, Lili Boulanger, Ettore Pozzoli,
Francesco Paola Neglia, Kraliçe Elisabeth ve Geza Anda,
Münih ve Paris Oda Müzi¤i yar›flmalar›nda kazand›¤›
ödüllerle parlak kariyerini taçland›rd›. Yazd›¤› yayl› sazlar
dörtlüsüyle Lili Boulanger beste yar›flmas›nda ödül ald›;
bu ödülle yorumculu¤unun yan› s›ra kompozisyon
alan›nda da yetkin bir isim oldu¤unu gösterdi. Mstislav
Rostropovich, Yuri Bashmet, Maria Jõao Pires, Ruggero
Raimondi, Michel Portal gibi seçkin sanatç›larla beraber
çalarak, önemli flefler yönetiminde seçkin orkestralar›n
solisti oldu. Aralar›nda La Scala, Théâtre des ChampsElysées, Salle Pleyel, Palau de la Musica (Barselona),
Teatro Comunale (Floransa) gibi Avrupa’n›n en seçkin
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konser salonlar›n›n bulundu¤u birçok flehirde konserler
verdi; uluslararas› festivallerin sürekli konuk
sanatç›lar›ndan biri haline geldi. Bugüne kadar imza
att›¤› kay›tlar Diapason d’Or, Choc de la Musique,
Midem Classical Award gibi müzik dünyas›n›n en prestijli
ödüllerine lay›k görüldü. Ayr›ca Alkan-piyano yap›tlar› ve
F. Schmitt CD’leriyle iki kez Diapason d’Or de l’Année
kazand›. Liszt’in son dönem yap›tlar› ve Si minör
Sonat›’ndan oluflan CD kayd›, Classica müzik dergisinin
bir araya getirdi¤i ünlü elefltirmenler taraf›ndan, bugüne
dek gerçeklefltirilen en iyi dört Liszt sonat yorumundan
biri seçildi. Frans›z müzi¤inin az çal›nan yap›tlar›n› gün
›fl›¤›na ç›karan Hüseyin Sermet ayr›ca, Monte Carlo
Orkestras› ile David Robertson yönetiminde Florent
Schmitt’in Symphonie Concertante’›n›n ilk CD kayd›n›
yapan sanatç›.

Hüseyin Sermet
Born in 1955 in ‹stanbul, Hüseyin Sermet studied at the
Ankara State Conservatoire and went to Paris with the
‘Exceptionally Gifted Children’ law in 1968 to study at
the Paris Conservatoire where he graduated with first
prizes in piano, chamber music, counterpoint and
musical analysis. Studying composition with Olivier
Messiaen at the Paris Conservatoire, Sermet continued
his studies in musical analysis and piano with Nadia
Boulanger and became a student of Maria Curcio after
he graduated from the class of Thierry de Brunhoff at
the Ecole Normale Alfred Cortot in Paris. Hüseyin
Sermet crowned his bright career with the awards he
won at the Maurice Ravel, Santander Paloma O’Shea,
Jaen, Jose Iturbi, Palma de Mallorca Chopin, Lili
Boulanger, Ettore Pozzoli, Francesco Paola Neglia,
Queen Elisabeth and Geza Anda, Munich and Paris
Chamber Music competitions. Sermet proved to be a

competent composer as well as a brilliant interpreter
with the award he received at the Lili Boulanger
composition competition with his string quartet
composition. In addition to the esteemed orchestras and
great conductors he worked with, Hüseyin Sermet
performed as a soloist with such distinguished artists as
Mstislav Rostropovich, Yuri Bashmet, Maria Jõao Pires,
Ruggero Raimondi and Michel Portal. In addition to
giving concerts at the most prestigious concert halls in
Europe such as La Scala, Théâtre des Champs-Elysées,
Salle Pleyel, Palau de la Musica (Barcelona) and Teatro
Comunale (Florence), the artist is a regular guest of
international festivals… Hüseyin Sermet’s albums have
received the most prestigious music awards such as
Diapason d’Or, Choc de la Musique and the Midem
Classical Award. He has been awarded with Diapason
d’or de l’Année twice for his recording of the Alkan
piano works and F. Schmitt CD albums. Renowned
critics called upon by the Classica music magazine have
selected Sermet’s CD album featuring Liszt’s late works
and Sonata in B minor as one of the four best Liszt
sonata interpretations ever done. Bringing the rare
works of French music to life, Sermet has also been the
first artist to release a CD recording of Florent Schmitt’s
Symphonie Concertante with Monte Carlo Orchestra
under the baton of David Robertson.

Tu¤çe Tez
1987 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Tu¤çe Tez, piyano
e¤itimine 1993 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuar›’nda Prof. Yap›t Bilgeman fiakir’in ö¤rencisi
olarak bafllad›. ‹lk konserini dokuz yafl›nda, Atatürk Kültür
Merkezi’nde Hikmet fiimflek yönetimindeki ‹stanbul
Devlet Senfoni Orkestras›’n›n sürpriz çocuk solisti olarak
gerçeklefltirdi. 1998 ve 1999 y›llar›nda Cemal Reflit Rey’de
düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali haftas›nda “Çocuk
Yetenekler” aras›nda yer ald›. 2001 y›l›nda Makedonya’da
düzenlenen Interfest Bitola Piyano Yar›flmas›’nda ‹kincilik
Ödülü’nün sahibi oldu. Aksanat, Atatürk Kültür Merkezi,
‹stanbul Üniversitesi, ‹fl Sanat gibi Türkiye’nin önde gelen
konser salonlar›nda orkestra efllikli ve solo konserler
verdi. On sekiz yafl›ndayken ‹stanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuar›’nda Prof. Yap›t Bilgeman’›n s›n›f›ndan
yüksek baflar›yla mezun oldu. E¤itimine Avusturya’da
Salzburg Üniversitesi Mozarteum’da, müzik dünyas›n›n
en büyük isimlerinden Prof. Karl-Heinz Kämmerling’in
ö¤rencisi olarak devam etti. 2003-2006 y›llar› aras›nda
düzenli olarak kat›ld›¤› ustal›k s›n›flar›nda, Prof. KarlHeinz Kämmerling, Prof. Dimitri Bashkirov, Prof. Hans
Leygraf, Stephen B. Kovacevich, Prof. Diane Anderson,
Leontina Margulis, Hüseyin Sermet gibi müzik
dünyas›ndaki ünlü isimlerle çal›flma flans›n› yakalad›.
Yurtd›fl›nda konserler vermeye devam eden Tu¤çe Tez,
Paris’te Ecole Normale de Musique’de Ramzi Yassa’n›n
s›n›f›nda e¤itimini sürdürüyor ve Hüseyin Sermet ile
çal›flmalar›na düzenli olarak devam ediyor.
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PROGRAM NOTLARI
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Yayl› Çalg›lar Dörtlüsü, Op. 95, No. 11
Allegro con brio
Allegretto ma non troppo (Attacca)
Allegro assai vivace ma serioso
Larghetto espressivo-Allegretto agitato

Tu€çe Tez
Born in 1987 in ‹stanbul, Tu€çe Tez started her piano
studies in 1993 at the ‹stanbul University State
Conservatoire as a student of Prof. Yap›t Bilgeman
fiakir. The artist made her first concert appearance at
the age of nine as the surprise child soloist of the
‹stanbul State Symphony Orchestra under the baton of
Hikmet fiimflek at the Atatürk Cultural Centre. Tez was
one of the ‘Child Prodigies’ at the 23rd April Children
Festival week organised in 1998 and 1999 at the Cemal
Reflit Rey hall. Tu€çe Tez won the second prize at the
2001 Interfest Bitola Piano Competition organised in
Macedonia. The young artist gave solo and orchestra
concerts at Turkey’s leading concerts halls like Ak
Sanat, Atatürk Cultural Centre, ‹stanbul University and
‹fl Sanat. Tez continued her studies as a student of one
of the greatest names in the music world, Prof. KarlHeinz Kämmerling, at the Salzburg University
Mozarteum in Austria after graduating with distinction
from Prof. Yap›t Bilgeman’s class at the ‹stanbul
University State Conservatoire at the age of 18. The
artist worked with such renowned musicians as Prof.
Karl-Heinz Kämmerling, Prof. Dimitri Bashkirov, Prof.
Hans Leygraf, Stephen B. Kovacevich, Prof. Diane
Anderson, Leontina Margulis and Hüseyin Sermet at
the master classes she regularly attended from 2003
until 2006. Continuing her concert performances
abroad, Tu€çe Tez continues to regularly work with
Hüseyin Sermet while attending Ramzi Yassa’s class at
the Ecole Normale de Musique in Paris.

Viyana’da, sanatsal veriminin orta döneminde olan
sanatç›n›n bu en k›sa ve öz kuartetini yazd›¤› 1810 y›l›,
Beethoven’in Therese Malfatti ile evlenmeyi düflündü¤ü,
ancak hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›¤› y›ld›r. Bir y›l önce
Viyana’daki ilk arkadafllar›ndan, ölümüne kadar
kendisine sad›k kalan Nicolaus Zmeskall von
Domanowecz’in (1759-1833) küçük bir geliri garanti
etmesi üzerine Kassel’e gitmekten vazgeçen besteci,
Quartett Serioso (Ciddi Dörtlü) bafll›¤›n› verdi¤i Fa minör
Op. 95 Dörtlü’yü çok usta bir viyolonselci olan
Domanowecz’e ithaf etti. Beethoven’in, sevdi¤i kad›n›n
ret cevab› üzerine adeta y›k›lmas›yla bu yap›t aras›nda bir
iliflki bulundu¤u pek çok uzman taraf›ndan öne
sürüldüyse de kesin bir sonuca var›lamad›; müzi¤in
hüzünlü bir veda ezgisi oldu¤u kan›tlanamad›. Für
Elise’yi de yazd›¤› 1810 y›l›n›n ekim ay›nda tamamlad›¤›
bu Dörtlü’den sonra on dört y›l bu alanda beste
yapmayan sanatç›n›n bu yap›t›, Mendelssohn taraf›ndan,
tüm yazd›klar› aras›nda en karakteristik yap›t olarak
tan›mland›. ‹lk kez 1814 May›s’›nda kentin ünlü toplulu¤u
Schuppanzigh Kuartet taraf›ndan Viyana’da yorumlanan
yap›t›n geneldeki ciddi, tutkulu ve bildi¤inden flaflmayan
havas› bazen beliren ac›mas›z flakac›l›kla, hüzünlü
vurgulamalar›n duyurdu¤u nüktelerle, ender ve acayip
›fl›lt›lar›n yans›tt›¤› yumuflakl›kla bile de¤iflmez: T›pk›,
Beethoven’in Zmeskall’a yazd›¤› ve bu evlenme olay›n›
anlatt›¤› mektuptaki gibi... Bir uzman›n öne sürdü¤ü
“çok erkeksi kuartet” tan›m›na uyan yap›t›n ciddili¤i,
bestecinin içinden f›flk›ran tutkuyu dizginlemenin sonucu
olarak da, dört bölümden oluflan yap›t›n üç bölümü
hafifçe sona erer; yaln›zca üçüncü bölüm fortissimo biter.
1. Bölüm çabuk ve parlak (allegro con brio) tempoda, fa
minör tonda, 4/4’lük ölçüde ve buruk havadaki ana
temayla bafllar. Birinci ve ikinci keman, viyola ve
viyolonselin oktav aral›¤›yla unison olarak duyurdu¤u iki
mezür süren tema, güçlü bir alev gibi etkilidir. K›sa bir
aradan sonra ikinci kemanla bafllayan ritmik motif ise
bas yayl›larla desteklenir ve birinci kemanda s›çrayan
oktavlarla yank›lan›r. Viyolonselin sol bemol majör tonda
duyurdu¤u motif, yumuflak armoniler oluflturur ve birinci
keman›n ezgisel anlat›m›na yol açar; bir kreflendo
sonucu güçlü unison ile sunulan lirik temaya ulafl›rsa da,
egemen olan yine buruk ana temad›r. 2. Bölüm pek h›zl›
olmayan (allegretto ma non troppo) tempoda, 2/4’lük
ölçüde ve üç bölmeli bir lied formundad›r. ‹lk bölümün
Fa minör tonundan oldukça uzak olan Re Majör’deki
bölüm üç temayla seçkinleflir: ‹lki, birinci bölümün ana
temas›n›n özgür formda uygulanmas› olarak viyolonselde
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peslere iner ve ezgisel karakterdeki ikinciye, as›l temaya
yol gösterir. Viyolan›n duyurdu¤u üçüncü tema ise yine
ana temayla ilgilidir. Bu teman›n orta bölmesi ise özgür
bir fugato’ya kaynak olur. Yap›ta Serioso anlam›n›
kazand›rd›¤› duygusunu güçlendiren fugato’da,
viyolonselin kromatik biçimde, üç kez hafifçe alçalan
t›n›larla di¤er çalg›lara yol göstermesi büyülü bir ortam
yarat›r. Üçüncü tema yine tekrara (reprise) götürür, sonra
da kromatik bir motifle coda’ya ulaflt›r›r; ani bir ata¤a
(attacca) dönüflerek üçüncü bölüme ba¤lan›r. 3. Bölüm
3/4’lük ölçüde, çok canl› ama ciddi (allegro assai vivace
ma serioso) tempoda, fa minör tonda ve ritmik hareketli
bir scherzo türündedir. Enerjik noktal› ritimde geliflen
bölüm, iki kez koral biçimdeki trio ile kesilir. 4. Bölüm
2/4’lük ölçüde, a¤›r ve duygulu (larghetto espressivo)
tempoda, bir trajedi önsözü gibi, 7 mezür süren k›sa ve
hüzünlü bir giriflle (introduction) bafllar; büyük aral›kl›
(interval) s›çray›fllarla, bunu izleyen 6/8’lik ölçüde, canl›
ve sinirli (allegretto agitato) tempodaki finale haz›rlar;
f›rt›na gibi bir rondo formunda önceki bölümlerin
motifleri k›saca özetlenir. Kadere raz› geliflin uysall›¤›
yerini isyana, baflkald›rmaya b›rakm›flt›r. Ümitsizli¤in
derinli¤inden çok hafif (pianissimo) yükselerek gelen
zafer dolu coda, yap›t› parlak majör tonda sona erdirir.
(Süre 17’)
Franz Schubert (1797-1828)
Dört El Piyano ‹çin Fantezi, Fa minör, Op. 103, D 940
Allegro molto moderato-Largo-Allegro vivace-Tempo I
(Allegro molto moderato)
Dört el piyano için pek çok dans, polonez, rondo, sonat,
varyasyonlar, divertissement’lar besteleyen Franz
Schubert, Fa minör Fantezi’sini ölümünden (19 Kas›m
1828) alt› ay kadar önce yazd› ve derin bir aflkla sevdi¤i
söylenen Kontes Caroline Esterhazy’ye ithaf etti¤i bu
yap›t› ilk kez 9 May›s 1828’de Eduard von Bauernfeld’in
Viyana’daki evinde –bestecinin yap›tlar›n› dinletti¤i özel
konserlere verilen ad›yla Schubertiade’de– arkadafl›
piyanist ve besteci Franz Lachner ile birlikte seslendirdi.
Ancak bestecinin ölümünden sonra, 1829’da A. Diabelli
yay›nevi taraf›ndan Op. 103 olarak bas›lan Fantezi, O.
Deutsch’un katalo¤unda D940 numaras›yla yer ald›.
Viyana Ulusal Kitapl›¤›’nda bulunan elyazmas›nda
Schubert, üçüncü bölümü önce “Tempo di marcia”
bafll›¤›yla belirlemesine karfl›n, sonradan de¤ifltirdi ve
trio (con delicatesse) bölmesini ekledi; son bölüm
Allegro vivace’yi Tempo I olarak iflaretledi. Fa minör
tonda ve 4/4’lük ölçüdeki 1. Bölüm’de (allegro molto
moderato), biraz hüzünlü, güzel ve romantik bir flark›
gibi, hülyal› ve zarif tav›rla duyurulan ana tema, Schubert
lied’lerini an›msat›r. Bas seslerde giren ve bestecinin son
dönemini belirleyen enerjik ve güçlü bir karfl› teman›n bu
havay› tehdit etmesine, iki kez bozmas›na karfl›n,
duygulu birinci tema yine egemendir. Çarp›c› tematik bir
geliflmeyle beliren majör tondaki coda, bölümü sona
erdirir. Hemen, karanl›k t›n›l›, trilli ve dramatik akorlarla

resitatif biçimde 4/4’lük ölçüde ve fa diyez minör tondaki
a¤›r (largo) 2. Bölüm’e geçilir. Bir ara, zarif ve romantik
bir melodi önce tiz, sonra bas, daha sonra da düo
biçiminde duyurulmas›na ra¤men, dramatik ve güçlü
(forte) akorlar yine belirir. ‹lk yorumun yap›ld›¤› evin
sahibi Bauernfeld bu bölümü biraz so¤uk bulmufl ve
defterine “Pek sevilecek bir müzik parças› de¤il...”
sözlerini yazm›fl. Ara verilmeden geçilen 3/4’lük ölçüde,
Fa diyez minör tonda bafllayan çabuk ve canl› (allegro
vivace) 3. Bölüm, yine ayn› tonalitede ve Beethoven’in
stilini an›msatan melodik benzetimlerle (imitation)
geliflen bir scherzo’dur. Bu geliflim zarif bir flekilde (con
delicatesse) yorumlanan re majör tondaki trio bölmesine
ulafl›r: Arpejlerle, melodik tiz kadanslarla süslenen ve
parlak armonik bir yap›yla seçkinleflen bu bölme tipik
Schubert’i vurgular. Sonra tekrarlanan scherzo güçlü
akorlarla sona erer. Bir anl›k sessizlik finale geçifli sa¤lar:
Fa minör tonda ve 4/4’lük ölçüdeki 4. Bölüm ise, 1.
Bölüm’ün bir tekrar› (Tempo I: Allegro molto moderato)
olarak çok hafif (pianissimo) bafllar. Ancak beliren karfl›t
tema bu kez füg biçiminde önce hafif, sonra yo¤un, canl›,
her iki piyanistin de girift partisiyle örülü, güçlü akorlarla
da geliflir. Final, yenilgiyi kabullenmifl ve eski bir aflk
ac›s›n› an›msayan bir yak›nma gibi, çok hafif flekilde
tekrar duyurulan ana temay› da sergiledikten sonra, kesin
ve kararl› akorlarla, bir koral havas›nda hüzünlü sonla
noktalan›r. (Süre 18’)
Johannes Brahms (1833-1897)
K›sa Parçalar, Op. 118
Brahms’›n 1892’de Bad Ischl’de yazd›¤› bu yap›tlar ilk kez
Londra’da, Clara Schumann’›n ö¤rencisi, Macar kad›n
piyanist Ilona Eibenschütz (1873-1967) taraf›ndan 7 Mart
1894’te St James Hall’da –Op. 119 ile birlikte–
seslendirildi. Piyano Parçalar› Op. 118 içinde yer alan alt›
parçan›n bafll›klar› de¤ifliktir: 1. Intermezzo (La minör),
2. Intermezzo (La Majör), 3. Balad (Sol minör),
4. Intermezzo (Fa minör), 5. Romanze (Fa Majör),
6. Intermezzo (Mi bemol minör).
Robert Schumann (1810-1856)
Piyano Befllisi, Mi Bemol Majör, Op. 44
Allegro brillante
In modo d’una Marcia. Un poco largamente-Agitato
Scherzo. Molto vivace
Allegro ma non troppo
Konser piyanisti olmak isteyen, ancak yanl›fl bir
uygulama sonucu parma¤›n› sakatlayan Schumann bu
aflk›n› oda müzi¤ine de yönelterek, üç yayl› çalg›lar
kuartetinden sonra bu alanda bir piyanolu üçlü, dörtlü ve
beflli yazd›. Op. 44 Piyanolu Beflli, üç kuartetini bitirdikten
ve Bohemya kapl›calar›nda dinlendikten bir-iki hafta
sonra, 1842 Eylül-Ekim aylar›nda yazd›¤› ilk yap›t oldu.
Beflli’yi, iki y›l önce evlendi¤i efli “Clara Schumann’a
adanm›flt›r” bafll›¤›yla ithaf eden besteci, 1843 Ocak
145

146

F.P. ZIMMERMANN
Frank Peter Z›mmermann keman violin
Enr›co Pace piyano piano
Johann Sebastian Bach
Keman ve Piyano Sonat›, Fa minör, No. 5, BWV 1018
Sonata for Violin and Piano in F minor, No.5, BWV1018
Johannes Brahms
2. Keman Sonat›, La Majör, Op. 100
Sonata for Violin in A Major, Op.100, No.2
Allegro amabile
Andante tranquillo
Vivace
Allegretto grazioso (quasi andante)
Paul Hindemith
Keman ve Piyano Sonat›, Do Majör (1939)
Sonata for Violin and Piano in C Major, (1939)
Anton Webern
Vier Stücke, Op. 7
Ludwig van Beethoven
Keman ve Piyano Sonat›, Sol Majör, Op. 96, No. 10
Sonata for Violin and Piano in G Major, Op.96, No.10
Allegro moderato
Adagio espressivo
Scherzo. Allegro
Poco Allegretto
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ay›nda Leipzig’de yap›t›n yorumland›¤› konserde, ilk kez
tan›flt›¤› Berlioz ile birlikte haz›r bulunuyordu. Berlioz’un
onaylad›¤› yap›t›, yenilik e¤ilimli Liszt “Akademik
klasiklikte ve fazla Leipzig tarz›nda” bulmufl, ikinci
bölümdeki matem marfl›n›n sürekli tekrarlanan temas›n›
bu nedenle be¤enmemiflti. Müzik uzmanlar› ise bu yap›t›
Schumann’›n en baflar›l›, en olgun yap›daki ve ateflli oda
müzi¤i olarak tan›mlad›lar. Yap›t dört bölümden oluflur.
1. Bölüm parlak ve çabuk (allegro brillante) tempoda,
4/4’lük ölçüde ve mi bemol majör tondad›r. Hemen etkili
ve parlak bafllang›çla giren bölüm sonat formunun
mükemmel bir örne¤idir. ‹lki parlak, ateflli ve mi bemol
majör tonda, ikincisi lirik ve çekingen iki tema kontrast
oluflturur. Birinci tema ferah bir geliflimden sonra çekici
bir de¤iflimle biraz sakin flekle girer. ‹kinci tema ise
piyano taraf›ndan tatl› (dolce) bir anlat›mla sunulur ve
önce viyolonsel, sonra da viyola taraf›ndan cevaplan›r.
Geliflimde ise piyano, yayl› çalg›lara egemen, sanki bir
konçerto havas›ndad›r. 2. Bölüm bir marfl tarz›nda (in
modo d’una marcia) ve biraz a¤›rca (un poco
largamente) tempoda, 4/4’lük ölçüde ve Do minör tonda
bafllar. Liszt’in tan›mlad›¤› gibi, gerçekten bir matem
marfl› benzeri çekingen temayla bafllayan bölüm, bugün
Schumann’›n flaheserleri aras›nda kabul edilir. Burada üç
tema belirginleflir: Önce karanl›k marfl ritmiyle kesik
duyurulan do minör temay› (A), orta bölmede ›fl›kl› bir
ezgi gibi beliren do majör tondaki tema (B) izler. Bu
ikinci tema birinci kemanda içtenlikli bir dua gibi 2/4’lük
notalarla yans›rken, ikinci keman ve viyola sekizlik
notalarla kat›l›r; piyano ise triyolelerle bu t›n›sal çekicili¤i
destekler. Tekrar sergilenen birinci temadan (A) sonra,
canl› ve heyecanl› (agitato) tempoda üçüncü tema (C)
duyurulur. Piyanonun akorlar› sakinleflince, birinci tema
(A), ikinci tema (B), birinci tema (A) s›ras›yla bölümün
ABACABA flemas› tamamlan›r. 3. Bölüm çok canl› (molto
vivace) tempoda bir scherzo’dur. 6/8’lik ölçüde, mi
bemol majör tonda bafllayan ve yap›t› tekrar eski
canl›l›¤›na kavuflturan sürükleyici scherzo’da buna, bir
gam biçimi s›ralanan yükselifller ön ayak olur. Bu
bölümdeki bir özellik de, ayr› karakterde ve ayr›
tonalitede iki ayr› küçük trio bölmesinin beliriflidir.
Bunlar›n her biri kendi çap›nda bir sürekli devinim
(perpetuum mobile) hareketindedir. Daha ezgisel ve
sakin temal› ilk trio, huzursuz bir aceleyle yüklü ikinci trio
ile karfl›tl›k oluflturur. 4. Bölüm çabuk, ama pek k›vrak
olmayan (allegro ma non troppo) tempoda, 4/4’lük
ölçüde, ana tonalite mi bemol majör tonda, canl› ve
güçlü olmas›na karfl›n romantik yap›da ve zengin bulufllu
motiflerle sunulan rondo benzeri bir finaldir; ayr›ca t›n›
renklili¤inin ve ton de¤iflimlerinin (modülasyon)
baflar›yla sunuluflu çekicili¤ini art›r›r. ‹lk bölümün parlak
birinci temas› –Schumann’da çok kez görüldü¤ü gibi–
tekrar kullan›larak tüm çalg›larda oluflturulan coflkulu ve
tutkulu bir fugato ile doru¤a ve bitifle ulafl›l›r. (Süre 30’)

Frank Peter Z›mmermann
1965 y›l›nda Almanya’n›n Duisburg kentinde dünyaya
gelen Frank Peter Zimmermann, befl yafl›nda çalmaya
bafllad›¤› kemanla ilk konserini on yafl›nda verdi. Valery
Gradov, Saschko Gawriloff ve Herman Krebbers’le müzik
e¤itimini 1983 y›l›nda tamamlad› ve dünyan›n en önemli
orkestralar›yla sahneye ç›karak dünyaca ünlü fleflerle
birlikte çal›flt›. Orkestra konserleri ve resitallerle Avrupa,
ABD, Japonya, Güney Amerika ve Avustralya’n›n sayg›n
konser salonlar›nda ve uluslararas› müzik festivallerinde
bulundu. Albümlerinin ço¤u dünyan›n birçok yerinde
prestijli ödüllere lay›k görüldü. “Premio del Accademia
Musicale Chigiana, Siena 1990” Ödülü’nün ard›ndan
1994 y›l› nisan ay›nda Rheinischer Kulturpreis Ödülü’nü,
2002 y›l› ekim ay›nda ise Duisburg flehri taraf›ndan
Musikpreis ödülünü kazand›. 2003 y›l›nda da Peter
Eötvös yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestras› ile
Matthias Pintscher’in “En Sourdine” isimli keman
konçertosunun dünya prömiyerini gerçeklefltirdi. 20062007 ve 2007-2008 sezonunda Bernard Haitink ve Sir
Simon Rattle ile Berlin Filarmoni Orkestras› (Salzburg,
Edinburgh festivalleri ve Londra BBC Prom Geceleri);
Daniel Harding ile Londra Senfoni Orkestras› (Uzakdo¤u
turnesi); Christoph von Dohnanyi ile Philharmonia
Orkestras›; Bernard Haitink ile Avrupa Oda Orkestras›
(Lucerne Paskalya Festivali); Mariss Jansons ve Bertrand
de Billy ile Bavyera Radyosu; Fabio Luisi ile Dresden
Staatskapelle; Christoph Eschenbach ile Paris Orkestras›;

De¤erli iflbirli¤iyle With the kind collaboration of
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Aya ‹rini Müzesi
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Frank Peter Z›mmermann
Born in 1965 in Duisburg, Germany, Frank Peter
Zimmermann started playing the violin when he was 5
years old, giving his first concert with orchestra at the
age of 10. After finishing his studies with Valery Gradov,
Saschko Gawriloff and Herman Krebbers in 1983, Frank
Peter Zimmermann has been performing with all major
orchestras in the world, collaborating on these occasions
with the world’s most renowned conductors. His
engagements, both with orchestra and in recital, take
him to all major concert venues and international music
festivals in Europe, the United States, Japan, South
America and Australia. Highlights during the 2006/07
and 2007/08 seasons included engagements with a.o.
the Berlin Philharmonic Orchestra under Bernard
Haitink and Sir Simon Rattle (at the festivals of
Salzburg, Edinburgh and the London BBC Proms), the
London Symphony Orchestra under Daniel Harding
(a.o. on a Far East tour), the Philharmonia Orchestra
under Christoph von Dohnanyi, the Chamber Orchestra
of Europe under Bernard Haitink (Lucerne Easter
Festival) symphonie orchester des Bayerischen
Rundfunks under Mariss Jansons and Bertrand de Billy,
the Staatskapelle Dresden under Fabio Luisi, the
Orchestre de Paris under Christoph Eschenbach, the
Boston Symphony Orchestra under Markus Stenz and
the Cleveland Orchestra under Franz Welser-Möst. In
March 2007 Frank Peter Zimmermann gave the world
premiere of the violin concerto ‘The Lost Art of Letter
Writing’ by Brett Dean with the Royal Concertgebouw
Orchestra, conducted by the composer. Previously, in
2003, he gave the world premiere of the violin concerto
‘en sourdine’ by Matthias Pintscher with the Berlin
Philharmonic Orchestra and Peter Eötvös. Apart from
his many engagements with orchestra, Frank Peter
Zimmermann gives numerous recitals worldwide. His
interpretations of the classical, romantic and 20th
Century repertoire are received with great critical
acclaim from press and public alike. Since 1998 his

horn player Marie Luise Neunecker. He regularly takes
part in the Delft Chamber Music Festival and also
participated at the Risør Chamber Music Festival of Leif
Ove Andsnes in Norway, the chamber music festivals of
Kuhmo (Finland), Stresa (Italy), West Cork (Ireland)
and Moritzburg (Germany). The 1997/98 season saw
the start of a long-term and fruitful partnership with
violinist Frank Peter Zimmermann with whom he gives
numerous recitals throughout Europe, the Far East and
South America. In 2006 Sony Classical released their
CD recording of the Busoni Violin Sonata, No.2. Since
2006 Enrico Pace also partners renowned violinist
Leonidas Kavakos in various cities throughout Europe.

regular partner is Italian pianist Enrico Pace. Other
regular chamber music partners are Heinrich Schiff and
Christian Zacharias. Frank Peter Zimmermann was
awarded the ‘Premio del Accademia Musicale Chigiana,
Siena 1990’. In April 1994 he received the important
Rheinischer Kulturpreis 1994 and in October 2002 the
Musikpreis of the city of Duisburg. Many of the
recordings have received prestigious awards and prizes
worldwide. Frank Peter Zimmermann plays a
Stradivarius from 1711, which once belonged to Fritz
Kreisler, and which is kindly sponsored by the West
LB AG.

Enr›co Pace
1967 y›l›nda ‹talya’n›n Rimini kentinde dünyaya gelen
Enrico Pace, Pesaro’daki Rossini Konservatuar›’nda ve
Imola’daki Accademia Pianistica Incontri col Maestro’da
Franco Scala’n›n ö¤rencisi olarak piyano, orkestra
yönetimi ve bestecilik e¤itimi ald›. 1987 y›l›nda Stresa
Uluslararas› Yamaha Yar›flmas›’nda ve bu tarihten iki y›l
sonra Utrecht’te düzenlenen Uluslararas› Franza Liszt
Piyano Yar›flmas›’nda kazand›¤› birincilik ödülleri,
kariyerinin bafl›ndaki sanatç› için dönüm noktas› oldu.
1989 y›l›ndan itibaren Amsterdam Concertgebouw,
Milano (Sala Verdi ve Teatro alla Scala), Roma, Brescia /
Bergamo, Floransa, Berlin, Münih, Dortmund, Salzburg
(Maurizio Pollini üzerine bir proje kapsam›nda 1999
Festspiele) ve Dublin gibi Avrupa flehirlerinde ve Güney
Amerika’da resitaller verdi; ayr›ca La Roque-d’Anthéron,
Rheingau ve Husum gibi festivallerde sahne ald›.
Roberto Benzi, Andrey Boreyko, Mark Elder, Janos Fürst,
Junichi Hirokami, Eliahu Inbal, Jan Latham-Koenig,
Kazimirz Kord, Jiri Kout, Alexander Liebreich, Gianandrea
Noseda, Tuomas Ollila, Tadaaki Otaka, Vassily Sinaisky,
Stanislav Skrowaczewski, Bruno Weil ve Antoni Wit gibi
ünlü fleflerle birlikte çal›flt›. Yakov Kreizberg yönetiminde
Münih Filarmoni Orkestras›, Walter Weller yönetiminde
Bamberg Senfoni, Gianandrea Noseda yönetiminde BBC
Filarmoni Orkestras› ve Paul McCreesh yönetiminde
Roma Santa Cecilia Orkestras›’yla konserlere kat›ld›.
Oda müzi¤inden büyük zevk alan bir sanatç› olarak
fiostakoviç Quartet, Keller Quartet, RTE Vanbrugh
Quartet, Quartetto Prometeo ve korno sanatç›s› Marie
Luise Neunecker ile ortak çal›flmalar gerçeklefltirdi.
Düzenli olarak kat›ld›¤› Delft Oda Müzi¤i Festivali
d›fl›nda Norveç’te Leif Ove Andsnes’›n Risør Oda Müzi¤i
Festivali’nde ve Kuhmo (Finlandiya), Stresa (Italya), West
Cork (Irlanda) ve Moritzburg (Almanya) oda müzi¤i
festivallerinde bulundu. 1997-1998 sezonunda keman
sanatç›s› Frank Peter Zimmermann ile uzun süredir
kurdu¤u verimli iliflkinin ürünü olarak Avrupa, Uzakdo¤u
ve Güney Amerika’da çok say›da resital verdi. ‹kili, 2006
y›l›nda Sony Classical etiketiyle Busoni’nin Keman
Sonat›, No. 2 albümünü yay›nlad›. Enrico Pace, 2006
y›l›ndan bu yana ünlü keman sanatç›s› Leonidas Kavakos
ile Avrupa’n›n çeflitli flehirlerinde ortak konserler veriyor.
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PROGRAM NOTLARI
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Keman ve Piyano Sonat›, Fa minör, No. 5, BWV 1018*
© Marco Borggreve

Markus Stenz ile Boston Senfoni Orkestras› ve Franz
Welser-Möst ile Cleveland Orkestras› eflli¤inde konserler
verdi. 2007 y›l› mart ay›nda Brett Dean’in “The Lost Art
of Letter Writing” adl› keman konçertosunun dünya
prömiyerini, bestecinin yönetimindeki Kraliyet
Concertgebouw Orkestras› eflli¤inde gerçeklefltirdi.
Klasik, romantik ve 20. yüzy›l repertuar yorumlar›
elefltirmenler ve seyirciler taraf›ndan büyük bir be¤eniyle
karfl›lanan sanatç›, 1998 y›l›ndan bu yana ‹talyan piyanist
Enrico Pace ile birlikte çal›flmalar gerçeklefltiriyor, ayr›ca
Heinrich Schiff ve Christian Zacharias ile düzenli olarak
oda müzi¤i çal›flmalar›na imza at›yor. Orkestra
konserlerinin yan› s›ra dünyan›n dört bir yan›nda çok
say›da resitaller veren Frank Peter Zimmermann,
kendisine West LB AG taraf›ndan ba¤›fllanan ve daha
önce Fritz Kreisler’e ait olan 1711 yap›m› bir Stradivarius
ile sahneye ç›k›yor.

Enr›co Pace
Enrico Pace was born in 1967 in Rimini, Italy. He
studied piano with Franco Scala, first at the Rossini
Conservatoire in Pesaro and later at the Accademia
Pianistica Incontri col Maestro in Imola. He also
studied conducting and composition. First prizes at the
International Yamaha Competition in Stresa in 1987
and at the second International Franz Liszt Piano
Competition in Utrecht two years later proved to be a
decisive turning point in his early career. Since then
Enrico Pace gives recitals in many major concert halls
in Europe, including appearances at the Amsterdam
Concertgebouw, in Milan (Sala Verdi and Teatro alla
Scala), Rome, Brescia/Bergamo, Florence, Berlin,
Munich, Dortmund, Salzburg (at the Festspiele 1999,
as part of a project around Maurizio Pollini), Dublin
and in various cities in South-America. He also appears
at the festivals of La Roque-d’Anthéron, Rheingau and
Husum. He worked with a.o. the following conductors:
Roberto Benzi, Andrey Boreyko, Mark Elder, Janos
Fürst, Junichi Hirokami, Eliahu Inbal, Jan LathamKoenig, Kazimirz Kord, Jiri Kout, Alexander Liebreich,
Gianandrea Noseda, Tuomas Ollila, Tadaaki Otaka,
Vassily Sinaisky, Stanislav Skrowaczewski, Bruno Weil
and Antoni Wit. Highlights in recent seasons include
his debuts with the Munich Philharmonic and Yakov
Kreizberg, the Bamberger Symphoniker and Walter
Weller, the BBC Philharmonic Orchestra and
Gianandrea Noseda and the Orchestra of Santa Cecilia
Rome and Paul McCreesh. Enrico Pace also greatly
enjoys making chamber music: he has worked with a.o.
the Shostakovich Quartet, the Keller Quartet, the RTE
Vanbrugh Quartet, the Quartetto Prometeo and with

Largo: Bu sonatlar derlemesinin doruk noktas›d›r. Bu
bölümde Bach dört sesli s›k› bir polifoni kullan›r, bu da
di¤er befl sonat›n a¤›r bölümleriyle karfl›tl›k yarat›r. K›sa
bir tema, bir chaconne ostinatosu karakteriyle, bir
partiden di¤erine geçer.
Konçertan bir füg karakterinde olan Allegro, bir öncekiyle
tümüyle z›t karakterdedir. Adagio ise kemanda sürekli
geliflen çift sesli tema özellikle senkoplu ritmiyle ve
kromatik yap›s›yla dikkat çeker.
Johannes Brahms (1833-1897)
2. Keman Sonat›, La Majör, Op. 100
Allegro amabile
Andante tranquillo
Vivace
Allegretto grazioso (quasi andante)
Johannes Brahms’›n La Majör Op. 100 Keman Sonat›,
sekiz y›l önceki Sol Majör 1. Sonat’›n›n tam karfl›t›d›r.
Bestecinin 1886 A¤ustos’unda ‹sviçre’de Thun Gölü
k›y›s›ndaki flirin Hoffstetten köyünde geçirdi¤i mutlu
günler s›ras›nda yazd›¤› yap›t, bu nedenle bazen Thun
Sonat› olarak da an›l›r. K›sa bir süre sonra Bern’e giden
ve sonat› Friedrich Hegar ile prova eden Brahms, yap›t›
Joseph Hellmesberger ile 2 Aral›k 1886’da Viyana’da ilk
kez çald›.
3/4’lük ölçüde ve la majör tonda, nefleli ve cana yak›n
(allegro amabile) tempodaki 1. Bölüm’de, sonat›n
karakteri önce piyanonun 4 mezürlük cümlesinde
duyurulur; bu canl› tema keman taraf›ndan bir yank› gibi
tekrarlan›r. ‹ki k›sa giriflten sonra keman üçüncüde, 21.
mezürde temay› tümüyle ele al›r. Daha sonra, mi majör
tondaki lirik ve güzel ikinci tema, Brahms’›n “Wie
Melodien zieht es mir” (‹çimden melodiler gibi geçiyor)
adl› lied’ine çok benzer ve bu tema da, yine önce piyano,
sonra da kemanla, a¤›r bir valsin ritmik ak›fl›nda
duyurulur. Bu lirik anlat›ma karfl›tl›k oluflturan enerjik ve
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ritmik bir üçüncü tema ise geliflimde önem kazan›r ve
bölüm güçlü ve parlak bir üslupla sona erer.
2. Bölüm önce bir lied havas›nda ve fa majör tonda,
2/4’lük ölçüde, a¤›r ve sakin (andante tranquillo)
tempoda bafllar. Brahms daha sonra bu bölmeye karfl›tl›k
oluflturacak, bir scherzo benzeri (quasi scherzo) canl›
(vivace) tempoda, 3/4’lük ölçüde ve re minör tondaki
bölmeyle sevimli bir hava yaratacakt›r. Her bölme
(andante ve vivace) üçer kez tekrarlan›r.
3. Bölüm, la majör tonda ve 4/4’lük ölçüde, neflelice ve
zarif (allegretto grazioso) tempoda bir rondodur; ancak
üç teman›n sunulufluyla biraz farkl›l›k gösterir. Ezgisel
unsurlar›n egemen oldu¤u bölüm, keman›n kal›n teli
sol’de dolgun sonoritede duyurulan melodik temalar›n
karfl›tl›¤›yla daha da güç kazan›r. Duygusal derinli¤i
fazla olan final, ustaca gelifltirilmifl coda ile sona erer.
(Süre 20’)

art›r›r. Bölüm, en sondaki iki fortissimo final akorlar›na
kadar sesini hiç yükseltmeden sürer.
2/4’lük ölçüde, mi bemol majör tondaki 2. Bölüm a¤›r ve
duygulu (adagio espressivo) bir lied biçiminde, yine
güçlü vurgulamalardan uzak, sakin geliflir. Ata¤a kalkan
geçici bölme (attacca) bile yeterli kontrast› oluflturmaz.
Ara verilmeden giren 3/4’lük ölçüde, sol minör tondaki
h›zl› (allegro) 3. Bölüm çok ritmik bir scherzo’dur. Biraz
da melankolik bir flakac›l›kta mi bemol majöre dönüflen
trio bölmesi ise çekici bir lied havas›ndad›r: Keman tüy
gibi bir melodiyi zarif biçimde duyurur. Scherzo’nun
tekrarlanmas›nda ise flafl›rt›c› bir flekilde sol majör
tondaki coda’ya ulafl›l›r. 2/4’lük ölçüde ve sol majör
tondaki son bölüm biraz neflelice (poco allegretto)
tempoda, halk flark›s› gibi basit bir dansla tatl› (dolce)
biçimde bafllar. Her seferinde ayr› varyasyonlarla geliflen
tema, 6/8’lik ölçüdeki duygulu bir a¤›r bölmeyle (adagio
espressivo) iki kez kesilir. Yar›m sesler (kromatik),
oktavlar ve süslü figürlerle ilerleyen canl› bölüm k›sa ve
çok h›zl› (presto) bir fortissimo finalle son bulur.
(Süre 28’)

Paul Hindemith (1895-1963)
Keman ve Piyano Sonat›, Do Majör (1939)*
1939 y›l›nda bestelenen Keman ve Piyano Sonat›
Hindemith’in di¤er sonatlar› aras›nda en ateflli, en
zengin, en karmafl›k olan›d›r ve bestecinin baflyap›tlar›
aras›nda yer al›r. H›zl› bölümü bir toccata tavr› sergiler.
A¤›r bölüm, daha canl› bir intermezzo ile kesilir ve yap›t
üç temal› muazzam bir füg ile doruk noktas›na ç›kar.
Fügün tematik yap›s› 1. Bölüm’ün tematik fikirlerini
kullan›rken, genel mimarisi yap›t›n genel yap›s›n›n bir
yans›mas›d›r.

“SYMFOLLIES” DO⁄Ufi ÇOCUK
SENFON‹ ORKESTRASI
“SYMFOLLIES” DO⁄Ufi KIDS
SYMPHONY ORCHESTRA
Do¤ufl Çocuk Senfoni Orkestras›
Do€ufl K›ds Symphony Orchestra
Rengim Gökmen flef conductor
Sarp Apak aktör actor
Klasik müzik yap›tlar›ndan seçmeler.
A selections of classical music pieces.

* Program notlar›: ‹lke Boran

Rengim Gökmen
Müzi¤e küçük yafllarda annesi opera sanatç›s› Muazzez
Gökmen’in denetiminde bafllayan Rengim Gökmen,
piyano ve kompozisyon çal›flmalar›n› Ankara Devlet
Konservatuar›’nda Ferhunde Erkin, Nimet Karatekin,
‹lhan Baran ve Ahmet Adnan Saygun ile tamamlad›ktan
sonra, orkestra flefli¤i ö¤renimi için Türk hükümeti
taraf›ndan ‹talya’ya gönderildi. Roma Santa Cecilia
Yüksek Müzik Akademisi fleflik bölümünden Franco
Ferrera’n›n ö¤rencisi olarak birincilikle mezun oldu. Bu
arada Türkiye’de bafllam›fl oldu¤u keman ve yayl› çalg›lar
tekni¤i üzerine çal›flmalar›n› ‹talya’da alt› y›l boyunca O.
Vicari ile sürdürdü. Avusturya, ‹ngiltere ve Hollanda’da
orkestra flefli¤i üzerine çal›flmalar yapt›ktan sonra 1980
y›l›nda kat›ld›¤› “Gino Marinuzzi” San Remo Uluslararas›
fieflik Yar›flmas›’n› kazanarak büyük baflar› elde etti. Daha
sonra Avrupa’n›n hemen hemen bütün ülkelerinde,
ABD’de ve Güney Amerika’da konserler yönetti. 19841989 y›llar› aras›nda Ankara Devlet Opera ve Balesi genel
müzik direktörü, 1992-1995 y›llar› aras›nda Devlet Opera
ve Balesi genel müdürü olarak görev yapt›. Bu görevi
s›ras›nda Aspendos Opera ve Bale Festivali’ni bafllatt›.
1988 y›l›nda ‹talya hükümeti taraf›ndan “Cavalleria”
niflan› ile onurland›r›ld›; 1991 y›l›nda TÜTAV taraf›ndan
Türkiye’nin yurtd›fl›ndaki tan›t›m›na katk›lar›ndan dolay›
ödüllendirildi. Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan 1995 y›l›nda
“Y›l›n En ‹yi fiefi”, 1997 y›l›nda TOBAV taraf›ndan “En
Baflar›l› Opera fiefi” seçildi. Ankara ve ‹stanbul festivalleri

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Keman ve Piyano Sonat›, Sol Majör, Op. 96, No. 10
Allegro moderato
Adagio espressivo
Scherzo. Allegro
Poco Allegretto
Beethoven’in 1812’de Frans›z kemanc› Pierre Rode için
yazd›¤› ve Arflidük Rudolph’a ithaf etti¤i Sol Majör Sonat,
keman için son bestesidir. “Pianoforte ve Keman ‹çin
Yeni Düet” bafll›kl› sonat ilk kez 29 Aral›k 1812 günü
Prens Lobkowitz’in evinde, ithaf edildi¤i bu ikili
taraf›ndan çal›nd›, sonra da 7 Ocak 1813’te halka aç›k
konserde tekrarland› ve ilk kez 1816 Temmuz’unda
Viyana’da S.A. Steiner ve flirketi taraf›ndan yay›mland›.
Beethoven’in geç dönem üslubunun fark edildi¤i yap›t
t›n› bak›m›ndan farkl›d›r. Tutkulu, virtüöz üsluptaki
Kreutzer Sonat’a karfl›n lirik yap›s›yla seçkinleflir.
3/4’lük ölçüde, sol majör tonda, ›l›ml› nefleli (allegro
moderato) tempodaki 1. Bölüm, temalar›n›n ve
motiflerinin çoklu¤uyla dikkat çeker. Trillerle bafllayan ve
keman›n duyurdu¤u ilk temay› piyano tekrarlar ve keman
tatl› (dolce) biçimde gelifltirir. Fazla yüksek sesli olmayan
bu triller, içten gelen pianissimo bölmeler, sesin azalmas›
(diminuendo) veya gecikmesi (ritardando) t›n›sal etkiyi
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dan›flma kurulunda yer ald›. 1991 y›l›ndan bu yana
sürdürmüfl oldu¤u ‹zmir Devlet Senfoni Orkestras›
Müzik Direktörlü¤ü görevi s›ras›nda say›s›z konser, kay›t,
yurtiçinde ve yurtd›fl›nda turneler gerçeklefltirdi. 1999
y›l›nda Cumhurbaflkanl›¤› Yüksek Kültür ve Sanat Niflan›
ile onurland›r›ld›. Devlet Opera ve Balesi genel müdürü
olan Prof. Rengim Gökmen, Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni
Orkestras› müzik direktörlü¤ü görevini de sürdürüyor.
Rengim Gökmen
Rengim Gökmen started his music career at a very
young age under the supervision of his mother Muazzez
GÖKMEN, who was an opera artist. He completed
piano and composition studies at the Ankara State
Music Academy under Ferhunde ERK‹N, Nimet
KARATEK‹N, ‹lhan BARAN and Ahmet Adnan
SAYGUN, and was then sent to Italy by the Turkish
Government for training in orchestra conducting. He
graduated with the degree of honors from Rome’s Saint
Cecilia Academy and subsequently the departments of
Siena Accademia Chigiana and Saint Cecilia High
Academy of Music. During his studies under Franco
FERRARA, he graduated as the most successful student
of his class. He also maintained his studies on violin and
strings for six years in Italy under O. VICARI. After
studying orchestra conducting in Austria, England and
the Netherlands, he achieved great success by winning
the “Gino Marinuzzi” Saint Remo International Contest
for conductors in 1980. Since then, he has been
conducting concerts in almost all countries in Europe, in
the United States and in South America. He worked as
Ankara State Opera and Ballet General Musical Director
between 1984-1989 and as the General Director of the
State Opera and Ballet between 1992-1995. Whilst in
this position, he initiated the Aspendos Opera and Ballet
Festival. This artist, honored by the Italian government
with the “Cavalleria” order in 1988, was awarded by
TÜTAV in 1991 for his contribution to the promotion of
Turkey abroad. He was named “the best conductor of
the year” by the Ministry of Culture in 1995, and “the
most successful opera conductor” by TOBAV in 1997.
Rengim Gökmen, who is also a member of the Advisory
Committee of Ankara and Istanbul Festivals, has given
numerous concerts, made recordings, and embarked on
domestic and foreign tours during his post as Musical
Director of Izmir State Symphony Orchestra, which he
has held since 1991. In 1999, he was honored with the
President’s ‘High Culture and Art Order’.Presently, he is
the General Director of State Opera and Ballet in Turkey.
Besides, he is the Music Director and the Principal
Conductor of Presidential Symphony Orchestra.

Sarp Apak
Sarp Apak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü 2004 y›l›nda bitirdikten
sonra, okuldan hocas› Bar›fl Erdenk’in deste¤iyle

‹stanbul’a gitti. Sadri Al›fl›k Tiyatrosu’nda sergilenen A¤›r
Roman adl› yap›tta oynad›. 2004 y›l›n›n sonunda Y›lmaz
Erdo¤an’›n da yer ald›¤› BKM Grubu’na dahil oldu ve
Organize ‹fller adl› filmde de küçük bir rolde oynama
f›rsat› buldu. Anadolu Kaplan› ve En Son Babalar Duyar
adl› diziler ile Do¤tafl reklamlar›nda rol ald›. Sizinkiler
Dünya Kaç Bucak adl› çocuk oyunuyla Türkiye turnesine
ç›kt›. Stand-up gösterileri de yapan oyuncu, as›l flöhretini
Avrupa Yakas›’ndaki “Tanr›verdi” rolüyle yakalad›; daha
sonra yer ald›¤› ‹flTcell reklamlar›yla da büyük be¤eni
toplad›. Son dönemde “Beyaz Melek”, “Plajda” ve “O.
Çocuklar›” adl› filmlerde rol ald›. Mimikleri ve hareketleri
çok be¤enilen Sarp Apak, Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü
Tiyatrosu’nda da “Öp Baban›n Elini” adl› oyunda
“Emrecan” rolünde oynuyor.
Sarp Apak
Upon graduating from the Dokuz Eylül University
Institute of Fine Arts in 2004, Sarp Apak went to
‹stanbul with the support of his teacher Bar›fl Erdenk.
There he played in A¤›r Roman at the Sadri Al›fl›k
Theatre. In 2004 he joined the BKM Group, playing a
minor role in the movie Organize ‹fller. He has also
acted in TV series such as Anadolu Kaplan› and En Son
Babalar Duyar, as well as appearing in Do¤tafl
advertising films. He toured Anatolia with the children’s
stage play Sizinkiler-Dünya Kaç Bucak. Sarp Apak, who is
also a stand-up artist, made his name on his climb to
fame playing ‘Tanr›verdi’ in the TV series Avrupa Yakas›,
and with his character in ‹flTcell’s advertising films. He
most recently acted in the movies Beyaz Melek, Plajda
and O. Çocuklar›. As a popular actor of much-loved
characterisation and gesture, Sarp Apak is currently
playing ‘Emrecan’ in the stage play “Öp Baban›n Elini” at
the Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Theatre.
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Do¤ufl Çocuk Senfoni Orkestras›
Do¤ufl Grubu’nun sosyal sorumluluk platformu olan,
e¤itimden sa¤l›¤a, kültürden geliflime birçok alanda
üretti¤i projelerle çocuklar›m›z›n sosyal geliflimlerine
katk›da bulunmaya çal›flan Do¤ufl Çocuk, 2006 y›l›nda
Do¤ufl Çocuk Senfoni Orkestras›’n› kurdu.
fiefli¤ini ve Genel Müzik Direktörlü¤ü’nü Devlet Sanatç›s›
Prof. Rengim Gökmen’in yapt›¤› ve Türkiye’deki çeflitli
konservatuarlar›n 10-16 yafl grubu ö¤rencilerinden oluflan
Do¤ufl Çocuk Senfoni Orkestras›, Türk çocuklar›na
senfonik müzi¤i yafl›tlar› arac›l›¤›yla sunarak, çoksesli
evrensel sanat müzi¤ini ülkemizde yayg›nlaflt›rmay›
hedefliyor. Do¤ufl Çocuk Senfoni Orkestras›’n›n
gerçeklefltirdi¤i konserlerden elde edilen gelir, Türkiye’nin
çeflitli illerindeki Güzel Sanatlar Liseleri ö¤rencilerine
enstrüman ba¤›fl› olarak dönüyor. Orkestran›n flimdiye
kadar verdi¤i konserlerin gelirleriyle Uflak, Isparta, Tokat,
Bingöl, Ad›yaman, Konya, Kocaeli, Kars, Urfa ve Sivas
illerindeki Güzel Sanatlar Liseleri’ne müzik enstrüman›
ba¤›fl›nda bulunuldu. Okullar, ihtiyaçlar›na göre piyano,
keman, viyola, viyolonsel, gitar, kanun, tambur, flüt,
trompet ve davul gibi enstrümanlar›n yan› s›ra nota
sehpas›, Türk ve dünya müzi¤inden klasik eser
kitaplar›na ve CD’lerine sahip oldular. 2008 y›l›nda
gerçekleflecek konserlerden elde edilecek gelirler de
Türkiye’nin dört bir yan›na yay›lm›fl Güzel Sanatlar
Liseleri için yeni imkânlar, yeni enstrümanlar sunacak.
Orkestra, 2008 y›l›nda vermeye bafllayaca¤› yurtd›fl›
konserlerine önümüzdeki y›llarda daha fazla a¤›rl›k
vererek; Türk çocu¤unun ça¤dafl sesini yurtiçinde oldu¤u

gibi yurtd›fl›nda ve uluslararas› platformlarda da
duyurmay› amaçl›yor.
Ülkemizin ilk ve tek sürekli çocuk orkestras› olan Do¤ufl
Çocuk Senfoni Orkestras›, bu y›lki konserlerinde, klasik
müzi¤e ilgiyi art›rabilmek ve çocuklar›n müzik yoluyla
geliflimine dönük katk›lar›n› güçlendirebilmek için ‹KSV
ile iflbirli¤ine giriyor. Bu kapsamda özel bir çizgi film
serisi olan Symfollies ile ortak bir çal›flma yaparak, bir
çocuk senfoni orkestras› ile çizgi filmin buluflmas›
aç›s›ndan dünyada bir ilke imza at›yor.
Do€ufl Kıds Symphony Orchestra
Do¤ufl Kids Symphony Orchestra was established in
2006. Do¤ufl Kids, a social undertaking of the Do¤ufl
Group, aims to contribute to the social development of
our children through projects in many fields, such as
education, health, culture and arts.
Do¤ufl Kids Symphony Orchestra, with the State Artist
Rengim Gökmen as the Conductor and General Music
Director, features children between 10-16 years of age
from various art schools across Turkey. The orchestra
performs symphonic music for Turkish children in
order to broaden its appreciation in our country and to
promote the creative talents of Turkish children both
within Turkey and across the world. Revenue generated
from concerts of the Do¤ufl Kids Symphony Orchestra,
are invested in instruments, which are then donated to
Fine Arts High School students in several provinces in
Turkey. To this date, musical instruments have been
donated to Fine Arts high schools in the provinces of
153

Uflak, Isparta, Tokat, Bingöl, Ad›yaman, Konya, Kocaeli,
Kars, fianl›urfa and Sivas. The schools were also
provided with music stands, classical music books and
CDs of Turkish and world music, along with
instruments, such as pianos, violins, violas, guitars,
kanuns, tanburs, flutes, trumpets and drums. In 2008,
Do¤ufl Kids Symphony Orchestra will continue to
provide new facilities and instruments to Fine Arts high
schools throughout Turkey.
The orchestra plans to concentrate more on its concerts
abroad, which will commence in 2008 and aims to
promote the modern voice of Turkish child in abroad
and international platforms as well.
Our country’s first and only permanent children’s
orchestra, The Do¤ufl Kids’ Symphony Orchestra is
entering into partnership with ‹KSV for this year’s
concerts in order to broaden interest in classical music
and develop the musical avenues available to children.
Within this scope, and through cooperation with the
celebrated animation series Symfollies, it is marking a
global first; namely the coming together of a children’s
symphony orchestra and an animated film.

Symfoll›es
Symfollies 52 bölümden oluflan ve her bölümü 5 dakika
süren, 3 boyutlu, renkli, sanatsal bir çizgi film serisi…
Belçika’da en iyi çocuk program› seçilen Symfollies,
bugün 48 ülkede yay›nlan›yor. Symfollies, sakinlerini bir
senfoni orkestras›ndaki müzik enstrümanlar›n›n
oluflturdu¤u sihirli bir dünya… Bu enstrümanlar›n
hayatlar› biz insanlar›nkine çok benziyor. Tek farkla… Bu
dünyada karakterler, duygu ve düflüncelerini konuflarak
de¤il, klasik müzik arac›l›¤›yla ifade ediyorlar.
Symfollies’in ana karakterleri baba Bass, anne Celine,
o¤ullar› Stradi ve k›zlar› Viola. Baflka bir deyiflle: Yayl›
Çalg›lar Ailesi. Her bir bölümde, bu ailenin senfoni
orkestras›n›n di¤er üyeleriyle yaflad›klar› heyecan verici,
e¤lenceli ve dokunakl› maceralar› anlat›l›yor. Bugüne
kadar Belçika, Japonya ve Portekiz gibi ülkelerde
düzenlenen Symfollies konserleri ise ailelerin çocuklar›
ile birlikte konser salonuna gelerek, canl› bir klasik müzik
deneyimi yaflamalar›n› sa¤l›yor. Senfoni orkestras›
sahnede klasik müzik performans› sergilerken, arkadaki
büyük ekranda Symfollies bölümleri gösteriliyor.
Symfollıes
Symfollies is a 3 dimensional, colorful and artistic,
non-spoken animation series, comprising 52 5-minute
episodes. Nominated best children’s programme in
Belgium, Symfollies is broadcast in 48 countries.
Symfollies takes us into a magical world in which
musical instruments come alive. The lives of these
instruments match our own exactly, with the slight
difference that the characters do not express their
thoughts and feelings verbally, but through classical
music. The main characters of Symfollies are the father

Bass, the mother Celine, son Stradi and daughter Viola.
In other words; The String Family. Each episode
narrates the exciting, amusing and touching adventures,
shared between other instruments of the orchestra and
members of the family. The Symfollies concerts staged
so far in Belgium, Japan and Portugal, have provided
families the opportunity to visit a concert hall with their
children and experience live classical music together. A
full symphonic orchestra performs classical music, to
the backdrop of projected episodes of Symfollies on a
giant screen.

H›rs›zlar
Bu kez Symfollies’de ifller iyi gitmiyor, Trump (Trompet)
ve Tromb (Trombon), Dvorak’›n 1893’te besteledi¤i ve
K›z›lderili temalar›n› kulland›¤› 9. Senfoni ile ortal›¤›
kar›flt›r›yorlar.
Uçak
Symfollies’de Do¤ufl Çocuk Senfoni Orkestras› dahil,
tüm çocuklar Suppe’nin 1866’da besteledi¤i Hafif Süvari
operetinin uvertürüyle uçmaya haz›rlan›yor.
Bütün çocuklar orkestra flefli¤i için ayaklan›rken
Symfollies’de tatil sona eriyor…

PROGRAM NOTU
Symfollies’in sihirli ve müzikli dünyas›na hoflgeldiniz.
Hazine
Yayl› çalg›lar ailesine, Grieg’in Holberg Suit’i ile merhaba
diyoruz. Besteci bu yap›t› 1884 y›l›nda, oyun yazar› Ludvig
Holberg’in 200. do¤um y›ldönümü an›s›na yazm›fl ve
yayl› çalg›lar orkestras› için düzenlemiflti; günümüzde de
en çok bu versiyonu bilinir.
Çiçek Valsi
Symfollies Kraliçesi Arp, baba Bas’›n Çaykovski’nin
F›nd›kk›ran Suiti’nden Çiçek Valsi eflli¤indeki dans›n›
izliyor. Bestecinin 1891-1892 y›llar›nda yazd›¤› bu yap›t en
popüler bale yap›t›d›r ve ço¤unlukla Noel’de ve
y›lbafl›nda sahnelenir.
Uçuflan Notalar ve Palyaço
Vurmal› çalg›lar ailesi, Offenbach’›n 1850’de yazd›¤›
Orpheus Yeralt› Dünyas›’nda opereti ve Verdi’nin ilk kez
1853’te sahnelenen La Traviata adl› operas›yla palyaçoya
efllik ediyor.
Kopmufl Tel
Sorun yaflayan Celin Viyolonsel’in yard›m›na flef Maestro
kofluyor. Schubert’in 1825’te besteledi¤i Sir Walter
Scott’tan fiark›lar dizininde yer alan Ave Maria adl› flark›s›
bu bölümü süslüyor.
Dü¤ün
Nefesli çalg›lar ailesi, Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi
Rüyas› adl› yap›t› için Mendelssohn’un 1842’de
besteledi¤i Dü¤ün Marfl› ile Fagot ve Obua’n›n evlilik
törenlerine efllik ederken bütün orkestra bu davete
kat›l›yor.
Kayan Y›ld›z
Symfollies’i romantizm rüzgârlar› sar›yor, Beethoven’in
1810’da solo piyano için yazd›¤› “Elise ‹çin” adl› yap›t› ile
herkes aflkla tan›fl›yor. Bestecinin bu yap›t› evlenme teklif
edip reddedildi¤i “Therese” için yazd›¤› san›l›yor.
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Operas›/Moskova Bolshoy Tiyatrosu sahnelerinde
Carmen operalar›n›n gösterimlerini ve Rusya Ulusal
Orkestras› eflli¤indeki ilk konserini yönetti. 2006 y›l›nda
Graz Senfoni Orkestras›’n›n sürekli flefi olarak göre
yapmaya, 2007 y›l›ndan itibaren Letonya Ulusal Senfoni
Orkestras›’n› fahri flef unvan›yla yönetmeye bafllad›.
European Sinfonietta Orkestras›’n›n sürekli flefli¤i ile
Cebelitar›k Filarmoni Toplulu¤u’nun sanat
yönetmenli¤ini yürüten ünlü flef, ayr›ca Viyana Senfoni,
Viyana Radyo Senfoni (José Cura), ‹ngiliz Oda
Orkestras›, Tiroler/Innsbruck Senfoni, Seul Filarmoni ve
Letonya Ulusal Orkestras› ile çal›fl›yor. New York Times
taraf›ndan “müzik dâhisi bir flef” olarak tan›mlanmas›n›
sa¤layan karakteri, tutkusu ve yetene¤iyle dünyan›n dört
bir yan›nda seyircileri büyüleyen Karel Mark Chichon,
günümüzün en etkileyici genç fleflerinden biri...

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
Karel Ch›chon flef conductor
El›na Garanca mezzosoprano mezzo-soprano
Piotr Ilyich Tchaikovsky
Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü
Romeo and Juliet Fantasy Overture
Nikolai Rimsky-Korsakov
‹spanyol Kapriçyosu, Op. 34 Capriccio Espagnol, Op.34
Alborada: Vivo e strepitoso
Scena e canto gitano
Fandango Asturiano
Pablo Luna
El niño judio’dan Canción Española
Canción Española from El niño judio
Geronimo Giménez
La boda de Luis Alonso’dan ‹ntermezzo
Intermezzo from La boda de Luis Alonso
George Bizet
Carmen Operas› Carmen Opera
Prélude (1. Perde Act I)
Habanera (1. Perde Act I)
Entr’acte (4. Perde Act IV)
Séguedille (1. Perde Act I)
Entr’acte (2. Perde Act II)
Chanson bohème (2. Perde Act II)

Karel Mark Ch›chon
Müzik e¤itimini Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nde
tamamlayan Karel Mark Chichon, daha sonra Giuseppe
Sinopoli ve Valery Gergiev gibi isimlerin asistanl›¤›n›
üstlendi. José Carreras, Montserrat Caballé, Grace
Bumbry ve Juan Diego Flórez gibi sanatç›larla çal›flt›.
Dünya çap›nda öneme sahip birçok orkestra taraf›ndan
konuk flef olarak davet edildi; Chichon, Viyana Senfoni,
Viyana Radyo Senfoni, ‹ngiliz Oda Orkestras›, City of
London Sinfonia, Tiroler/Innsbruck Senfoni, Haydn
Orchestra of Bolzano & Trento, Norddeutsche
Philharmonie, Halle Filarmoni, Lucerne Senfoni, Israel
Sinfonietta, Budapeflte Filarmoni, Seul Filarmoni, Çin
Ulusal Senfoni, fianghay Filarmoni ve Singapur Senfoni
orkestralar›yla çok say›da ortak konsere imza att›. 2003
y›l›ndan bu yana düzenli flekilde konuk flef olarak davet
edildi¤i ‹ngiliz Oda Orkestras› ile, halen sürdürdü¤ü
yo¤un bir turne program›na bafllad›. 2004 y›l›nda Viyana
Filarmoni Orkestras› taraf›ndan Salzburg’daki
Uluslararas› Orkestra Enstitüsü konserlerini yönetmek
üzere davet edildi; baflar›l› konserlerini 2005 ve 2006
y›llar›nda tekrarlad›. 2007-2008 sezonunda Graz Senfoni
ile Viyana Musikverein sahnesindeki ilk konserini, Viyana
Volksoper sahnesinde Sevil Berberi’ni, Letonya Ulusal
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Karel Mark Ch›chon
Hailed as one of today’s most exciting young conductors,
Karel Mark Chichon was described by the New York
Times as ‘A conductor of genius’ and continues to thrill
international audiences with his temperament, passion
and musicianship. He is Chief Conductor of the Graz
Symphony Orchestra since 2006 and Conductor
Emeritus of the Latvian National Symphony Orchestra
since 2007. He is also Principal Conductor of the
European Sinfonietta and Artistic Director of the
Gibraltar Philharmonic Society. Born in London in 1971,
Chichon hails from Gibraltar. He studied at the Royal
Academy of Music (London) and was assistant conductor
to Giuseppe Sinopoli and Valery Gergiev. He has worked
with artists such as José Carreras, Montserrat Caballé,
Grace Bumbry and Juan Diego Flórez. Chichon is a
frequent guest conductor with leading orchestras
throughout the world, which include the Vienna
Symphony, Vienna Radio Symphony, English Chamber
Orchestra, City of London Sinfonia, Tiroler/Innsbruck
Symphony, Haydn Orchestra of Bolzano & Trento,
Norddeutsche Philharmonie, Halle Philharmonic,
Lucerne Symphony, Israel Sinfonietta, Budapest
Philharmonic, Seoul Philharmonic, China National
Symphony, Shanghai Philharmonic and Singapore
Symphony. Since 2003 he has been a regular guest
conductor with the English Chamber Orchestra, with
whom he tours frequently. In 2004 he was invited by the
Vienna Philharmonic to conduct concerts at their
International Orchestra Institute in Salzburg and made
highly successful return visits in 2005 and 2006. The
2007-2008 season will see his debut at Vienna
Musikverein with the Graz Symphony, new productions
of Barbiere di Siviglia at the Vienna Volksoper and
Carmen at the Latvian National Opera/Bolshoi Theatre
Moscow and his debut with the Russian National
Orchestra. He will also return to the Vienna Symphony,
Vienna Radio Symphony (with José Cura), English
Chamber Orchestra, Tiroler/Innsbruck Symphony,
Seoul Philharmonic and Latvian National Symphony.
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FEST‹VAL‹N SON GECES‹
LAST NIGHT OF THE FESTIVAL
Leyla Gencer An›s›na
In Memory of Leyla Gencer

El›na Garanca
Letonya’n›n baflkenti Riga’da müzisyen bir ailenin
çocu¤u olarak dünyaya gelen Elina Garanca, 1996 y›l›nda
Letonya Müzik Akademisi’ne kabul edildi. 1998 y›l›nda,
Viyana’da Irina Gavrilovici ve ABD’de Virginia Zeani’nin
ö¤rencisi olarak halen devam etti¤i çal›flmalar›na bafllad›.
1999 y›l›nda Mirjam Helin fian Yar›flmas›’n› kazand›;
2001 y›l›nda BBC Cardiff Dünya fian Yar›flmas›’nda
finallere kald›. Dünyan›n önde gelen opera tiyatrolar› ve
senfoni orkestralar› eflli¤inde gerçeklefltirdi¤i
performanslar›yla k›sa sürede müzik dünyas›n›n yükselen
y›ld›zlar›ndan biri olarak ad›n› duyurdu; güzel sesi, usta
müzisyenli¤i ve büyüleyici sahne performans›yla
elefltirmenler ve dinleyicilerden büyük övgü toplad›.
Viyana’da s›k s›k sahne alarak, yeni bir Werther
yap›m›nda Marcelo Alvarez’in karfl›s›nda “Charlotte”;
Cosi fan tutte operas›nda “Dorabella”; Rosian, Octavian
ve Viyana Staatsoper sahnesinde Riccardo Muti

yönetimindeki Figaro’nun Dü¤ünü’nde “Cherubino”
rollerinin yan› s›ra, Theater an der Wien eflli¤inde
sahnelenen La clemenza di Tito’da “Sesto” rolünü
canland›rd›. Salzburg Festivali’nde ilk performans›n›
Nikolaus Harnoncourt yönetimindeki yeni bir La
Clemenza di Tito yap›m›nda “Annio” rolü ile
gerçeklefltirdi; k›sa süre sonra festival sahnesine
“Dorabella” rolüyle döndü. Bu rolle, Covent Garden
sahnesinde Royal Opera House ve daha sonra Opéra de
Paris ile ilk konserlerinin ve Vienna Festwochen
festivalinde de sahnelenen bir Patrice Chereau yap›m›yla
Festival d’Aix-en-Provence festivali taraf›ndan ald›¤› ilk
davetin yolu aç›ld›. Théâtre Champs-Elysées ile
sahnelenen La Cenerentola operas›nda canland›rd›¤›
baflrolle Parisli seyircilerin karfl›s›na ç›kt›; Opéra de Paris
eflli¤inde Paris sahnelerine “Octavian” ve Mozart’›n
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She has appeared with the Vienna Philharmonic in
performances of Berg’s Sieben frühe Lieder and with the
Bayerische Rundfunk in Dvorak’s Requiem. She
performed de Falla’s Der Dreispitz at Vienna’s
Musikverein led by Bertrand de Billy and appeared in
Beethoven’s Missa Solemnis with the Orchestre National
de France led by Kurt Masur. Garanca was born into a
musical family in Riga, Latvia. In 1996 she entered the
Latvian Academy of Music, and since 1998 she has
studied with Irina Gavrilovici in Vienna and Virginia
Zeani in the United States. She won the Mirjam Helin
Singing Competition in 1999 and was a finalist in the
2001 BBC Cardiff Singer of the World Competition.

“Sesto” rolleriyle döndü. “Sesto” rolü, Berlin Deutsche
Staatsoper ile ilk performans›na zemin haz›rlad›. Düzenli
olarak Finlandiya’da seyircilerle buluflan sanatç›, Fin
Ulusal Operas› ile Anna Bolena operas›nda “Giovanna
Seymour” ve “Rosina” rolleri ve Savonlinna Festivali’nde
sahnelenen Rigoletto’da “Maddalena” rolünü
canland›rd›. Ülkesi Letonya’da Ulusal Opera ile “Rosina”
olarak sahneye ç›kt›; “Giovanna Seymour” rolüyle
Romanya ve Yunanistan turnesinde de yine Ulusal Opera
kendisine efllik etti. Berg’in “Sieben frühe Lieder” adl›
yap›t›n› Viyana Filarmoni Orkestras› eflli¤inde
seslendirdi; Drovak’›n Requiem’i için Bayerische
Rundfunk ile birlikte çal›flt›. Viyana’da Musikverein
sahnesinde Bertrand de Billy yönetiminde Falla’n›n Der
Dreispitz yap›t›n› seslendirdi; Kurt Masur yönetiminde
Orchestre National de France eflli¤inde Beethoven’in
Missa Solemnis yap›t›nda sahne ald›. Elina Garanca, s›k
s›k Avrupa’n›n dört bir yan›ndaki sayg›n senfoni
orkestralar› taraf›ndan konuk ediliyor.
El›na Garanca
The young mezzo-soprano Elina Garanca has quickly
established herself as one of the music world’s newest
stars through her performances with leading opera
theatres and symphony orchestras around the world. She
has captured critical and popular acclaim for her
beautiful voice, intelligent musicianship, and compelling
stage portrayals. El_na Garanca has appeared frequently
for audiences in Vienna including recent performances
as Charlotte in a new production of Werther opposite
Marcelo Alvarez, Rosina, Dorabella in Cosi fan tutte,
Octavian, and Cherubino in Le nozze di Figaro under the
direction of Riccardo Muti with the Vienna Staatsoper as
well as her first performances as Sesto in La Clemenza
di Tito with Theatre an der Wien. Garanca made her
debut at the Salzburg Festival as Annio in a new
production of La Clemenza di Tito under the direction of
Nikolaus Harnoncourt, and she soon returned for
performances as Dorabella. The role of Dorabella was
the vehicle for her debut with the Royal Opera House,
Covent Garden and with the Festival d’Aix-en-Provence
in a Patrice Chereau production seen also at the Vienna
Festwochen and with the Opéra de Paris. Audiences in
Paris saw the mezzo-soprano for the first time when she
made her debut in the title role of La Cerentola with the
Théâtre Champs-Elysées, and she soon returned for
performances with the Opéra de Paris as Octavian and
Mozart’s Sesto. The role of Sesto was also the vehicle for
her debut with the Deutsche Staatsoper Berlin. She has
appeared frequently in Finland including performances
as Rosina and Giovanna Seymour in Anna Bolena with
the Finnish National Opera and Maddalena in Rigoletto
with the Savonlinna Festival. In her native Latvia, she
has appeared as Rosina with the National Opera and as
Giovanna Seymour on tour with the National Opera to
Romania and Greece. Elina Garanca is a frequent guest
with leading symphony orchestras throughout Europe.

Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras›
Temeli 1993 y›l›nda kurulan Oda Orkestras›’na dayanan
Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› (B‹FO) çoksesli
müzi¤in Türkiye’de daha genifl kitleler taraf›ndan
benimsenmesine katk›da bulunmak için oluflturuldu.
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda büyük baflar›lar kazanarak, 1999
y›l›nda senfonik bir orkestraya dönüfltürülmesinin
ard›ndan genel müzik yönetmenli¤i ve sürekli flefli¤ine
Gürer Aykal getirildi. Aykal yönetiminde yeniden yap›lanan
orkestra zamanla ülkemizin önde gelen senfonik
topluluklar›ndan biri olarak kendine özel bir yer edindi.
Önceki sezonlarda Vadim Gluzman, Alfredo Rolando
Ortiz, Alexander Rudin, Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l Say,
Ayflegül Sar›ca, Ayla Erduran, Anna Tomowa-Sintow,
George Zamphir, Stanislav Ioudenitch gibi sayg›n
virtüözler; Igor Oistrakh, Emil Tabakov, Giuseppe
Lanzetta, Fabiano Monica, Ender Sakp›nar gibi tan›nm›fl
flefler ve Wiener Singverein korosuyla konserler verdi.
2005-2006 sezonu bafl›nda, eylül ay›nda Atina’da
gerçeklefltirdi¤i üç konserde, en önemli ça¤dafl Yunanl›
bestecilerden Iannis Xenakis’in “Oresteia” adl› yap›t›n›
Yunanl› solist ve korolarla birlikte seslendirdi; ‹stanbul’da
sezon aç›l›fl konserinde Faz›l Say’› a¤›rlad›. Kas›m ay›nda
bir konser için tekrar davet edildi¤i Atina’da Megaron
Konser Salonu’ndaki programda Türk bestecilere yer
vermenin yan› s›ra, Yunanl› piyanist Dimitris Sgouros’a da
efllik etti. Yine kas›m ay›nda Eskiflehir Uluslararas› Müzik
Festivali’nin aç›l›fl›n› ve ard›ndan ‹stanbul’da ünlü Rus
mezzosoprano Olga Borodina’n›n solist olarak yer ald›¤›
konseri gerçeklefltirdi. Ayr›ca, geçti¤imiz sezon Emre fien,
Steven Isserlis, Joanna MacGregor, Domenico Nordio gibi
solistler ile konuk flef olarak Rengim Gökmen’i konuk etti.
2006-2007 konser sezonuna eylül ay›nda ‹rina Rubtsova
ve Dimitru Stepanoviç’in solistli¤inde fiostakoviç’in 14.
Senfoni’sini seslendirerek bafllayan Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras›, Ekim ay›nda TÜS‹AD’›n, Avrupa
Birli¤i ile Türkiye aras›ndaki tam üyelik müzakereleri
bafllang›c›n›n birinci y›ldönümü nedeniyle Brüksel’de
düzenledi¤i Turkey-Europe Week etkinlikleri çerçevesinde
özel bir konser verdi. ‹stanbul Kültür Sanat Vakf› ile 2003
y›l›nda yap›lan bir anlaflmayla Borusan ‹stanbul Filarmoni
Orkestras›, vak›f etkinliklerinin “sürekli orkestras›” oldu.
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Borusan ‹stanbul Ph›lharmon›c Orchestra
Founded with the aim of contributing to the
embracement of polyphonic music by a broader
audience in Turkey, Borusan ‹stanbul Philharmonic
Orchestra’s foundation was laid with the establishment
of the Borusan Chamber Orchestra in 1993. Following
its great success in Turkey and abroad, Borusan
Chamber Orchestra was transformed in to a symphonic
orchestra in 1999 with Gürer Aykal appointed as its
General Music Director and Permanent Conductor. Restructured under the direction of Aykal, the orchestra
established itself as a leading symphonic orchestra in
Turkey. BIPO has performed with esteemed virtuosos
like Vadim Gluzman, Alfredo Rolando Ortiz, Alexander
Rudin, Suna Kan, ‹dil Biret, Faz›l Say, Ayflegül Sar›ca,
Ayla Erduran, Anna Tomowa-Sintow, George Zamphir
and Stanislav Ioudenitch; renowned conductors
including Igor Oistrakh, Emil Tabakov, Giuseppe
Lanzetta, Fabiano Monica, Ender Sakp›nar and with the
Wiener Singverein chorus during the past seasons.
Performing Oresteia composed by Iannis Xenakis, one
of the most important contemporary Greek composers,
in three concerts organised in Athens at the beginning
of the 2005-2006 season in September, Borusan
‹stanbul Philharmonic Orchestra accompanied Faz›l
Say for its opening concert in ‹stanbul. Invited back to
Athens for another concert in November, the orchestra
featured Turkish composers and accompanied Greek
pianist Dimitris Sgouros in its programme at the
Megaron Concert Hall. Other performances in
November include the opening of the Eskiflehir
International Music Festival and a concert with the
famous Russian mezzo-soprano Olga Borodina in
‹stanbul. The orchestra also accompanied soloists Emre
fien, Steven Isserlis, Joanna MacGregor and Domenico

Nordio in addition to the guest conductor Rengim
Gökmen. Starting the 2006-2007 concert season in
September with a performance of Sostakovic’s 14th
Symphony with Irina Rubtsova and Dimitru
Stepanovich as solo performers, BIPO gave a special
concert in conjunction with the Turkey-Europe Week
organised by TUSİAD in Brussels to mark the first
anniversary of the commencement of full membership
negotiations between Turkey and European Union in
October. Following an agreement with the ‹stanbul
Foundation for Culture and Arts in 2003, Borusan
‹stanbul Philarmonic Orchestra became the ‘resident
orchestra’ of the foundation’s festivals and activities.
PROGRAM NOTLARI
Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)
Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü
Çaykovski, ilk önemli senfonik yap›t› olan bu Fantezi
Uvertürü, Rus Beflleri adl› grubun lideri olan Balakirev’in
ö¤üdü ve öngördü¤ü plan üzerine, 1869’da yazd›.
Belçikal› soprano Desirée Arot ile sonu düfl k›r›kl›¤›yla
biten aflk›n umutsuzlu¤uyla 29 yafl›ndaki Çaykovski,
konuyu Shakespeare’in ayn› isimli trajedisinden alarak,
büyük bir duygusall›kla bestelemifl, ancak 16 Mart 1870’te
Moskova’daki ilk seslendirilifli müzikseverlerce iyi
karfl›lanmam›flt›. ‹kinci versiyon da 1871’de önce
Berlin’de yay›mland› ve ertesi y›l 17 fiubat 1782’de St.
Petersburg’da ilk kez seslendirildi ve pek ilgi görmedi.
Bunun üzerine yap›t›yla 10 y›l daha u¤raflan besteci, 10
Eylül 1880’de ona bugün çal›nan fleklini vermifl, ancak
Opus numaras›n› belirlememifltir. Bu arada kendi de
Shakespeare’in Kral Lear’› için sahne müzi¤i bestelemifl
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olan Balakirev’in ö¤ütlerine –mektuplar›nda belirtti¤i
gibi– tam uymam›fl, yap›tta kendi istedi¤i düzeltmeleri
yapm›flt›. Bu üçüncü versiyon ilk kez 1 May›s 1886’da
Tiflis’te çal›nd›. Önceleri Viyana’da Hans Richter, Paris’te
Jules Pasdeloup gibi ünlü fleflerin önayak olduklar›
konserlerde baflar› kazanamayan, fakat zamanla sevilen
yap›tta, 1840’larda temeli Liszt taraf›ndan at›lan senfonik
fliir gelene¤ine uyulmufl; ancak trajedi bütünüyle
al›nmay›p önemli karakterler sembolize edilmifltir.
Fantezi Uvertür’ün pek a¤›r olmayan, orta h›zdaki
(andante non tanto quasi) törensel girifli Rahip
Lorenzo’yu simgeleyen ciddi temayla bafllar. Bunu izleyen
canl› bölme flen ve ›l›ml› (allegro giusto) tempoda iki
düflman aile Montegü ile Kapulet’lerin düellosunu
anlat›r. Sert akorlar düelloyu, zillerle elde edilen ani
vurufllar k›l›çlar›n çarp›flmas›n› gergin bir havada yans›t›r.
Daha sonra iki sevgilinin, Romeo ve Jülyet’in aflk temas›
korno ve fagotlar›n eflli¤inde, özellikle ‹ngiliz kornosunun
ve sürdinli viyolalar›n duyurdu¤u zarif ve ateflli ezgiyle
orkestrada duygulu bir flark›ya dönüflür. Ancak fagot,
gelecekteki felaketi haber verir gibidir. Rahip Lorenzo’nun
temas› ve düflman ailelerin kindar çarp›flmas› tekrar
belirir. ‹ki sevgilinin trajedisi a¤›r ve hüzünlü bir havayla
(moderato assai) duyulurken, Çaykovski’nin burada
dinleyiciyi daha da çok etkileyebilmek için kulland›¤›,
kaderin darbelerini an›msatan güçlü timpani vurufllar›
aras›nda ölüme, mutsuz sona ulafl›l›r. (Süre 20’)
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908)
‹spanyol Kapriçyosu, Op. 34
Alborada: Vivo e strepitoso
Scena e canto gitano
Fandango Asturiano
Rimski-Korsakov’un yap›tlar›ndaki parlak, aç›k ve
dolays›z çalg›lama tekni¤ini kullan›fl› pek çok besteciyi
etkiledi. Bu özelliklerini en iyi sergileyen yap›tlar›n›n
bafl›nda ise, yine ola¤anüstü çekicili¤iyle popüler olan
fiehrazat Senfonik Süiti’nden bir y›l önce, 1887 yaz›nda
Luga’da, göl k›y›s›ndaki kiral›k yazl›¤›nda besteledi¤i
Capriccio Espagnol (‹spanyol Kapriçyosu) geliyordu. Ayn›
y›l›n 31 Ekim günü Petersburg’da Rus Senfoni Konserleri
dizisinde yap›t› ilk kez kendisinin yönetti¤i ve fazla
müzikal bir de¤er biçmemesine karfl›n “orkestra için
parlak bir beste” olarak nitelendirdi¤i yap›t› hakk›nda
flunlar› söylemiflti: “Zengin nüansl› bir renklilik, melodi
ve figürlerin uygun seçimi ve bunlar›n, çalg›lar›n
özelliklerine karfl›l›k verecek flekilde kullan›m›; solo
çalg›lar için k›sa kadanslar, vurma çalg›lar›n ritmik
dengesi gibi unsurlar yaln›zca d›fl görünümü de¤il,
parçan›n ruhunu da oluflturuyor.” ‹lk kez 1888’de
Leipzig’de yay›mlanan Op. 34 ‹spanyol Kapriçyosu,
asl›nda keman ve orkestra için ‹spanyol temalar› üzerine
bir fantasia olarak düflünülmüfltü. Ancak besteci daha
önce bu yap›t›n› (Fantasia Op. 33) be¤enmedi¤i için bu
yeni bestesini iki flüt, pikolo flüt, iki obua, ‹ngiliz
kornosu, iki klarinet, iki fagot, dört korno, iki trompet, üç

trombon, tuba, timpani, küçük ve büyük davul, üçgen,
ziller, kastanyetler, arp ve yayl› çalg›lardan oluflan
orkestra için virtüoz bir etüd olarak haz›rlarken bu arada,
yeni ölen Borodin’in Prens ‹gor Operas›’n›n
orkestrasyonuyla u¤rafl›yordu. Rimski-Korsakov’un
Paris’te, 29 Haziran 1889’da Dünya Fuar›’nda,
yönetimindeki Colonne Konserleri Orkestras›’yla
seslendirdi¤i ve büyük baflar› kazand›¤› ‹spanyol
Kapriçyosu, birbirine ba¤l› çal›nan befl bölümden oluflur:
1. Bölüm 2/4’lük ölçüde, canl› ve gürültülü, aceleci (vivo
e strepitoso) tempoda bafllar. Pek çok bestecinin
kulland›¤› Alborada bafll›¤›, baz›lar›na göre Latince Albor
(tan yeri, sabah ayd›nl›¤›) kökünden ya da Türk
müzikolog Mahmut R. Gazimihal’e (1900-1961) göre de,
Endülüs’teki Arap egemenli¤indeki sabah nöbetinden,
Arapça al-navhat (Frans›zca aubade) kelimesinden
kaynaklanabilir. Alborada’da, ‹spanyol dans›n›n tutkulu
ve hareketli karakterindeki, önce kemanlarla sunulan ana
tema, üç kez duyurulur. Buna karfl› olan tema ise, biraz
elejik yap›da bir ‹spanyol valsi gibidir. Rimski-Korsakov
Müzik Yaflam›m adl› kitab›nda, ilk provada la majör
tondaki 1. Bölüm biter bitmez orkestran›n alk›fllamaya
bafllad›¤›n› ve bunu her arada tekrarlad›klar›n› görünce
yap›t›, e¤er kabul ederlerse orkestraya ithaf edece¤ini
söyledi¤ini yazar. Orkestra öneriyi büyük bir sevinçle
kabul etmifl; prova ve sonraki konser büyük bir düzen ve
parlakl›kla sonuçlanm›fl ve yap›t uzun oldu¤u için de,
sürekli alk›fllara karfl›n, bis yapma olana¤› yokmufl...
Hemen giren 2. Bölüm, Varyasyonlar (Variazioni)
bafll›¤›n› tafl›r. 3/8’lik ölçüde, fa majör tonda ve a¤›rca
hareketli (andante con moto) tempodaki bu uzun
bölümde, ana teman›n çeflitli formdaki varyasyonlar›
sergilenir. Önce yayl›lar›n eflli¤inde kornonun duyurdu¤u
tema, befl de¤iflik varyasyonla ifllenir. 3. Bölüm, ilk
bölümün ayn› tempoda bir tekrar›d›r. 4. Bölüm “Sahne ve
Çingene flark›s›” (Scena e canto gitano) bafll›¤›n› tafl›r.
6/8’lik ölçüde ve çabukça (allegretto) tempodaki bu
bölümde ilginç bir çingene toplant›s› canland›r›l›r: Def,
üçgen, trampet gibi vurma çalg›lar›n çarp›c› flamatas›
ilginç bir efllik ritmi oluflturur ve kemanlar›n eflli¤indeki
korno, Çingene flark›s›n› tan›mlayan temay› sunar. Bu
bölüm ilginç befl ayr› kadans› içerir. 5. Bölüm Güney
‹spanya’ya, Endülüs’e özgü 3/4’lük ölçüdeki Fandango
dans›n›n, kuzey Asturia bölgesine ait bir versiyonudur
(fandango asturiana). Bu ateflli dans temas› önce
trombon taraf›ndan duyurulur, sonra da temay› tahta
üfleme çalg›lar karfl›t biçimde ifller. Solo keman da
teman›n varyasyonlar›n› sunar. Coda’y› ise özgün
Alborada temas›n›n etkili bir tekrar› oluflturarak, yap›ta
parlak bir bitifl sa¤lar. (Süre 15’)
Pablo Luna (1879-1942)
El niño Judio’dan Canción Española*
21 May›s 1879 tarihinde Alhama de Aragón’da dünyaya
gelen Pablo Luna, Zaragoza Müzik Okulu’nda bafllad›¤›
müzik e¤itimini Miguel Arnaudas ile armoni ve
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ve manchega, guajira, garrotine, carcelera fandango,
tirana, jota, atas› Endülüs tangosu olan habanera’lar,
çeflitli gavotte, passacaglia ve pasodoble gibi pek çok
seguidillas türlerini kaps›yordu. Yaflad›klar› topraklar›n
popüler kültürüne ba¤l› olmalar›na karfl›n e¤itimlerini en
kat› klasik okullarda ve yurtd›fl›nda alan Barbieri, Chueca,
Bretón, Chapí, Giménez ve Serrano gibi ayd›nlara,
tiyatronun popüler bir türü olan bu formu eflsiz bir kültürel
mirasa dönüfltüren ünlü oyun yazarlar› ve önemli figürler
kat›ld›. Bu isimlerin en sayg›nlar›ndan olan, 10 Ekim
1854’te Sevilla’da do¤an Gerónimo Giménez, müzik
çal›flmalar›na babas›yla bafllad›. E¤itimine Cadiz’de
Salvador Viniegra ile devam eden besteci, henüz on iki
yafl›ndayken Teatro Principal’de birinci keman
pozisyonuna getirildi. Befl y›l sonra operalar ve zarzuela
temsilleri yöneten bir müzisyene dönüflmüfltü bile. Ancak
elde etti¤i bir bursla, Paris’teki müzik e¤itimini devam
ettirmeyi b›rakt›. Delphin Alard ile ilk armoni ve
kontrapuan birincili¤ini elde etti, ki ça¤dafl› rakipleri
aras›nda Claude Debussy de yer almaktayd›. ‹talya’ya
yapt›¤› verimli seyahatin ard›ndan ‹spanya’n›n baflkentine
döndü. 1885 y›l›nda önce Teatro Apolo’nun, ard›ndan da
Teatro de la Zarzuela ve Teatro Lírico’nun orkestra flefli¤ine
getirildi. Say›s›z zarzuela’n›n yan› s›ra bir dizi senfonik ve
oda müzi¤i yap›t› besteledi. Ancak ününü genel olarak
kariyerinin bafllar›nda yazd›¤› üç komik sahne yap›t›yla elde
ett: 1896-1897 y›llar›nda yazd›¤› El baile de Luis Alonso ve
La Boda de Luis Alonso ile 1900’de yazd›¤› ustal›k yap›t› La
Tempranica. Son y›llar› parasal s›k›nt›lar ve sa¤l›k
sorunlar›yla geçse de Gimenez Madrid Konservatuar›’ndan
kendisine gelen teklifi geri çevirdi ve 19 fiubat 1923
tarihinde neredeyse yoksulluk içinde vefat etti.

kompozisyon, Teodoro Ballo’yla keman çal›flarak
sürdürdü. ‹crac›l›k alan›nda birincilikle mezun olduktan
sonra bir süre tiyatro orkestralar›nda kemanc› olarak
pozisyon bulmakta zorland›ysa da, 21 yafl›nda Teatro
Circo’da flef oldu. Dönemin önemli isimlerinden Ruperto
Chapi, 1905 y›l›nda kenisinden Teatro de la Zarzuela’daki
ikinci kemanlar› yönetmesini talep etti; bu arada o da oda
müzi¤i alan›nda kendini gelifltirdi. Orkestrada kemanc› ve
flef olarak çok çal›flsa da baflar›lar›n›n ço¤unu di¤er
tiyatrolar için yazd›¤› yap›tllar›yla elde etti. Viyana operet
tarz› baflar›s›n› getiren önemli unsurlardan biri oldu.
Yap›tlar›nda ‹spanya’n›n müzikal ruhunu çok iyi yans›tt›;
en de¤erli yap›t› olarak La picara molinera görünse de, en
iyi ve tan›nan melodileri El asombro de Damasco,
Molinos de viento ve El niño judío operetlerinde yer ald›.
Bu yap›tlar›ndaki flark›lar ve orkestral müzikler cazip
armoniler ve sofistike orkestrasyon sayesinde
etkileyiciliklerini korudular. 1910 ve 20’lerde operet stilinin
en baflar›l› temsilcisi olan Pablo Luna’n›n bu baflar›daki
en büyük yard›mc›s›, 1918 y›l›nda librettist Antonio Paso
ve Enrique García Álvarez’in metni üzerine besteledi¤i El
niño judío (Yahudi Çocuk) bafll›kl› renkli operetiydi. Bu
operetin Hindistan’da Jamar-Jelea’n›n saray›nda k›sa bir
‹nterludo ile bafllayan ikinci perdesinin birinci sahnesinde
yer alan gösteriflli, coflkulu ve ateflli flark› Canción
española “De España vengo, soy española”, JamarJelea’n›n vatan› hakk›ndaki merak› üzerine Concha’n›n
gitar eflli¤iyle söyledi¤i flark›d›r. Bu flark›da orkestra
Jenaro’nun gitar eflli¤ini taklit etmektedir.
Geronimo Giménez (1854-1923)
La boda de Luis Alonso’dan ‹ntermezzo*
‹lk performans› 27 Ocak 1897 y›l›nda Teatro de la
Zarzuela’da gerçeklefltirilen, Endülüs’ün en önemli
danslar›ndan biri olan bu dönem yap›t›, Cadiz do¤umlu
besteci Gerónimo Giménez taraf›ndan yaz›ld›. Dinleyenleri
ritimleri ‹talyan Tarantella’lar›n› ça¤r›flt›ran zapateado ya
da flamenko danslar› gibi gününün popüler müzi¤i
vas›tas›yla coflkulu bir yolculu¤a ç›karan zarzuela adl› bu
dans, müzikal olarak ‹ngilizlerin balad-operas›na,
Almanlar›n singspiel’ine ya da Frans›zlar›n opera
comique’ne benzetilebilir. Bahsi geçen formlarda oldu¤u
gibi, zarzuela’da da, diyaloglarla flark›n›n iç içe geçti¤i
sahnelemelere yer verilir. Zarzuela gelene¤ini operadan
farkl› k›lan özellik, ço¤u dinleyicinin rahatl›kla kavrayaca¤›
ve melodileri sayesinde tan›mlayabilece¤i biçimde, halk
müzi¤i kökenli olufludur; ancak köklerini ‹spanyol halk
müzi¤inde bulan bu müzikal formül, hem Madrid gibi bir
büyük flehirde hem de küçük kasabalarda baflar›l› sonuç
vermifltir. Müzik tarihçisi Carlos Gómez Amat’a göre
zarzuela, ‹spanyol müzikal ulusalc›l›¤›d›r ve bu kesinlikle
onun esteti¤inin, kültürel ortam›n›n, s›n›rlar›n›n ve
büyüklü¤ünün ifadesidir. 19. yüzy›l boyunca büyük zarzuela
bestecileri oluflturduklar› müzikal modellere yönelik engin
bir doküman ortaya ç›karmakla kalmad›lar; ayr›ca say›s›z
ve seçkin yeni formlar keflfettiler. Katalog bolero, sevillana

George Bizet (1838-1959)
Carmen Operas› Carmen Opera
Prélude (1. Perde)
Habanera (1. Perde)
Entr’acte (4. Perde)
Séguedille (1. Perde)
Entr’acte (2. Perde)
Chanson bohème (2. Perde)
Frans›z besteci Georges Bizet’nin yazd›¤› tüm yap›tlar
Carmen’in gölgesinde kald›. ‹lk kez 3 Mart 1875’te Paris
Opéra Comique’te sahnelenen ve hiç be¤enilmeyen
opera, Bizet’nin üç ay sonraki ölümünü izleyen günlerde
ola¤anüstü baflar› kazand›; Frans›z Operas› denilince
akla ilk gelen Carmen olmaya bafllad›. Konusu ‹spanya’da
geçen operan›n kiflileri de Endülüs’ün ünlü kenti
Sevil’den seçilmiflti. Tütün atölyesindeki Çingene k›z›
Carmen, jandarma Don Jose, sözlüsü Micaela ve ünlü
toreador Escamillo gibi karakteristik tipler sanki Prosper
Merimée’nin ayn› adl› öyküsünden gerçe¤e dönüflmüfl,
müzik ‹spanya’y› temsil etme¤e bafllam›flt›. Halbuki Bizet
Fransa’n›n güneyindeki Pireneler’i bile aflmam›fl,
‹spanya’ya ömründe hiç gitmemiflti. Bu konuda,
Carmen’i mükemmel bulan düflünür Nietzsche’nin
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fikirleri de ilginçtir: “Müzik nefleli, ama bu bir Frans›z ya
da Alman neflesi de¤il. Onun neflesi Afrikal›; kader onun
üzerinde as›l› duruyor. Mutlulu¤u ise k›sa, ani ve
ba¤›fllamaz.” Türkiye’de ilk kez 1948’de Ankara’da
sahnelenen yap›tta olay 1820’lerde ‹spanya’n›n Sevil kenti
ve yak›nlar›nda geçer. Köylü k›z› Micaela’n›n niflanl›s›
olan çavufl Don Jose, bir kavgaya kar›flan güzel ve iflveli
Çingene k›z› Carmen’i tutuklar; ancak ona âfl›k oldu¤u
için serbest b›rak›r, sonra da suçlu duruma düfltü¤ü için
onun yard›m›yla kaçar, kent d›fl›ndaki Çingenelere s›¤›n›r;
ama onlarla da Carmen ile de anlaflamaz. Carmen bu kez
bo¤a güreflçisi Escamillo’ya âfl›k olur; buna k›zan Don
Jose k›skançl›kla sevdi¤i kad›n› öldürür.
Bizet öldükten sonra opera öylesine ün kazand› ki, dört
ve befl parçal› iki süit oluflturuldu: Bunlar genelde, I. Süit
dört, II. Süit befl bölümlü olarak yorumlanmakta, bazen I.
Süit’in sonuna Carmen’in birinci perdedeki Çingene
dans› Seguidilla, II. Süit’in sonunda da finali
güçlendirmek için Toreadorun fiark›s› (Chanson de
Torèador) eklenmektedir.
* Program notlar›: Süha Çelikk›ran
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