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39. İstanbul Müzik Festivali yeniliklerle kucaklıyor
sanatseverleri. Bu yıldan itibaren festival programımız
belirli bir tema etrafında kurgulanacak. Bunun yanı sıra
hem Türkiye’den hem de yurtdışından bestecilere eser
siparişi verecek ve çağdaş klasik müzik repertuarına
katkıda bulunacağız. Eser siparişlerimizle sanat üretimini
desteklemek adına önemli bir adım attığımıza inanıyor ve
önümüzdeki yıllarda bu konudaki çalışmalarımızı
genişleterek sürdürmeyi hedefliyoruz.
İKSV olarak İstanbul’u dünya kültür-sanat başkentleri
arasında ön sıralara taşımak için çalışmalar yürütüyoruz.
Festival ve etkinliklerimizi düzenlerken öncelikli amacı
konserlere, operalara, tiyatro ve dans gösterilerine ev
sahipliği yapmak olan, nitelikli ve kapsamlı mekânların
eksikliğini hissediyoruz. Geçtiğimiz üç yıl içinde AKM ve
Emek Sineması gibi İstanbul Festivalleri için büyük önem
taşıyan iki mekânı ardı ardına kaybettik. Kentimizin
kültür-sanat gündemi yoğunlaşırken mekânsızlık
sorununun çözümsüz kaldığını üzülerek görüyoruz.
İlk kez 6. Uluslararası İstanbul Festivali’nde,
20 Haziran 1978 yılındaki Açılış Konseri’yle adım
attığımız Atatürk Kültür Merkezi’ne, 2008 yılındaki
İstanbul Tiyatro Festivali’yle veda ettik. Gösterilerimizi
gerçekleştirebilmek için bundan 33 yıl önce sahip
olduğumuz imkânlara bugün sahip olamamamız
düşündürücüdür. AKM, İstanbul’daki diğer gösteri
mekânları arasında, seyirciye sağladığı görüş kalitesi,
akustik özellikleri ve her türlü temsilin yapılabilmesine
imkân veren yüksek donanımlı, geniş sahnesiyle öne
çıkıyordu. Sanatçılarımızın tüm potansiyellerini
kullanarak büyük yapımlara imza atabilecekleri böylesi
bir kültür merkezinin hâlâ kullanıma açılamaması,
kentin kültür-sanat yaşamının gelişimi yolunda büyük bir
engel oluşturuyor. Yeni, çağdaş ve katılımcı bir yönetim
modeliyle AKM binasının ya da bu olanakları sunabilecek
başka bir kültür merkezinin işlerlik kazanması, hem
sanatseverler hem de kültür-sanat alanında çalışan
kurum ve kişiler için büyük önem taşıyor.
Burada bir kez daha gündeme getirdiğimiz bu
sorunun en kısa sürede çözülmesini diliyor, önümüzdeki
yıllarda siz sanatseverleri yeniden büyük konserler ve
opera yapımlarıyla buluşturabilmeyi ümit ediyoruz.
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‹KSV Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Chairman of ‹KSV

performances: the primary focuses of our foundation’s
cultural activities. During the last three years in
particular, we have lost two major venues that were
essential for the Istanbul Festivals: the Atatürk Cultural
Centre (AKM) and Emek Cinema.
Our long relationship with AKM, which began on
20 June 2008 with the inaugural concert of the 6th
International Istanbul Festival, came to a sad close in
2008 with the Istanbul Theatre Festival. AKM was one
of the best performing art centres in Istanbul, offering
spectators a perfect line of sight, superb acoustics and a
well-equipped and wide stage suitable for every kind of
performance. The fact that artists and event organisers
no longer have access to a facility of this size and quality
is a major obstacle to the continued development of our
city’s cultural and art scene, currently among the most
vibrant worldwide.
I would like to take this opportunity, therefore, to
press for a rapid resolution of this urgent problem
though the renovation of AKM or the construction of a
new performing arts centre and the establishment of a
management model that works closely with all
stakeholders. I am confident that if we do this, we
will quickly realise Istanbul’s full potential as an
international capital of culture and arts while providing
our public many opportunities to enjoy large-scale
concerts and operatic productions.

I am pleased to announce that the 39th Istanbul Music
Festival incorporates a number of innovative changes
that will enrich its scope and content. This year, for the
first time ever, we have developed a festival programme
around a specific theme and commissioned works from
composers in Turkey and abroad. In addition to
enhancing the repertoire of contemporary classical
music, we expect these commissions to contribute to
artistic production by establishing a support
mechanism that we can expand in the years ahead.
Our goal, as İKSV, is to make Istanbul a foremost
international capital of culture and arts. That is why we
feel so acutely the lack of high quality, large-scale
venues for concerts, operas, theatre and dance
18
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Değerli müzikseverler,
Borusan’ın da kurucuları arasında bulunduğu
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Müzik Festivali’ni
39 yıldır başarıyla düzenliyor. Dünya sanat gündeminin
önemli bir parçası haline gelen festivalimiz, bu yıl da
24 seçkin konserle parlak bir organizasyona imza atacak.
Borusan, ülkemizde ve Avrupa kültür-sanat
çevrelerinde toplumlararası bir dil, kültür ve sanat
faaliyetlerine sistematik destek sağlayan bir kurum olarak
övgüyle anılıyor.
İstanbul Müzik Festivali’nin 10 yıllık festival sponsoru
olmamızı da, bu alanda toplumumuza sunduğumuz en
değerli katkılardan biri olarak görüyorum.
Şunu da söylemeliyim ki, festivale desteğimizi
yalnızca bir maddi kaynak olarak görmüyor, bu görkemli
müzik organizasyonunun pek çok farklı alanında katkı
yaratıyoruz.
Festivalin sürekli orkestrası olan ve hazırlamakta
olduğu uluslararası CD kayıtlarıyla; Salzburg Festivali gibi
dünya çapında, seçkin klasik müzik etkinliklerindeki
performansıyla giderek Avrupa’nın dikkat çekici müzik
topluluklarından biri haline gelen Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası, bu yıl İstanbul’da da festivalin
açılış konseri de dahil olmak üzere üç konser verecek.
İKSV ile birlikte temmuz ayında büyük bir sanatçıyı
konuk edeceğiz. Günümüzün “en olağanüstü
seslerinden biri” olarak nitelendirilen, dünyaca ünlü
soprano Renée Fleming, 22 Temmuz’da İstanbul’a
gelecek. Aynı şekilde, yine Borusan Holding
sponsorluğunda İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak
olan Hilary Hahn’ın da ülkemizin kültür yaşamı için
büyük bir kazanım olacağı inancındayız. Time dergisine
göre Amerika’nın en iyi genç klasikçisi, Avrupalı
eleştirmenlere göreyse yüz yılda bir rastlanan yetenek
olan Hahn’ın yorumları bugün ancak Jascha Heifetz ve
Isaac Stern gibi virtüözlerle karşılaştırılıyor.
Türkiye, ekonomi kurumlarının giderek dünya
pazarlarında yükselen rekabet gücüyle kayda değer bir
atılım içinde. Ülkemizin ekonomik büyüme performansı
tüm uluslararası reyting kuruluşlarının övgülerine neden
oluyor. Ülkemizin ağırlığını küresel platformlarda
pekiştirmek için, bu performansı bir kültürel çekim
merkezi haline gelerek desteklememiz gerektiğine
inanıyorum.
Festival bu açıdan elimizdeki en önemli
platformlardan biri. Bu nedenle 39. İstanbul Müzik
Festivali’nin gerçekleşmesinde emeği olan herkese
teşekkür ediyor, müzikseverlere güzel bir festival
diliyorum.
Saygılarımla.
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Ahmet Kocabıyık
39. ‹stanbul Müzik Festivali Sponsoru
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman, Borusan Holding
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Valued music enthusiasts,
The Istanbul Foundation for the Culture and Arts
(IKSV), which Borusan is among the founding
members, has successfully been organizing the Istanbul
Music Festival for the past 39 years. This festival, that
has become an important part of the global art
20

community, will follow though this year with 24
outstanding concerts.
Both in the culture and arts communities of our own
country and Europe, Borusan is regarded as an
institution which provides systematic support for the
international culture and arts activities.
I feel the fact that, we agreed to become the festival
sponsor of the Istanbul Music Festival for a term of
10 years, is a testament of one of the most valuable
contributions we have made to our society in this area.
I must also add that we do not feel that the support
we provide for this festival is merely a financial one as
we create assistance for many different areas of this
spectacular music organisation.
As the resident orchestra of the festival the Borusan
Istanbul Philharmonic Orchestra will be giving three
separate performances in Istanbul this year including
the one for the opening concert of the festival. As a
result of its ongoing successful CD recordings and the
magnificent performances given during the prestigious
classical music events including the Salzburg Festival,
the Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra is
becoming one of the most respected musical groups in
Europe.
In association with İKSV we will be hosting an
important artist during the month of July. The world
renowned soprano Renée Fleming, who has been cites
as one of “the most extraordinary voices of our day”, is
scheduled to arrive in Istanbul on July 22nd. Similarly
Borusan Holding will also be sponsoring the concert to
be given by Hilary Hahn which we feel will be a great
contribution to the field of arts in Turkey. Her
performances have been compared only to other
virtuoso including Jascha Heifetz and Isaac Stern as
Time Magazine claims that the young Hahn is the most
talented classical musician from the United States while
European critics refer to her as a talent that is
discovered only once every century.
Turkish economic institutions have continually
made significant headway in the global markets as a
result of their increased competitive strength. The
recent economic growth performance of our country
has received significant praise from all international
rating institutions. In order to strengthen Turkey’s
presence in the international platforms I feel that we
must support the current performance by becoming
cultural centre of attraction.
From this perspective the Istanbul Music Festival is
one of the most important platforms we have available.
Because of this reason I would like to thank all those
who contributed their efforts to bring the 39th Istanbul
Music Festival to life and I wish all music lovers a great
festival.
With best regards.
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Değerli müzikseverler,
“Gerçekten seyahat etme isteği aslında X yere veya Y
yere varmak değildir çoğu zaman. Gerçekte kendimizde
yapmak istediğimiz bir değişimle ilgilidir. İhtiyaç
duyduğumuz seyahat aslında içimize bir yolculuktur”
diyor Alain de Botton. İstanbul Müzik Festivali’nin teması
“Uzaklara Yolculuklar.” Müzikseverler temayla bağlantılı
olarak oluşturduğumuz programda, Amerika’nın batı
yakasından, Rusya’ya, İspanya’dan, Buenos Aires,
Venedik, Hint Okyanusu ve Meksika’ya uzanan geniş bir
coğrafyanın ve hatta rüyaların müzikal dünyasında
dolanacaklar. Festival programında yer alan proje ve
eserlerin bazıları ait oldukları kültürlerin yerel motiflerini
taşırken, bazıları da bestecilerin seyahat ettiği ülke ve
şehirlerle ilgili edindikleri izlenimleri, bazıları gitmedikleri
ancak hayallerinde canlandırdıkları uzak diyarları
anlatıyor. Bir repertuar çalışması sonucunda
oluşturduğumuz 24 konserlik programımızda, Renée
Fleming, Christoph Eschenbach, Gidon Kremer, İdil Biret,
Yuri Bashmet, Elisabeth Leonskaja, Hilary Hahn ve
Trevor Pinnock, Moskova Solistleri, Kremerata Baltica,
Schleswig-Holstein Festival Orkestrası gibi klasik
müziğin yıldız isim ve topluluklarının yanı sıra, Anna
Lapkovskaja, Anna Vinnitskaya, Alissa Weilerstein, Özcan
Ulucan, Leonard Elschenbroich ve Nicola Benedetti gibi
kariyer basamaklarını hızla tırmanan birçok genç solist de
festivale konuk olacak. 200. doğum yılında Franz Liszt’i
de andığımız, bestecinin İtalya yıllarındaki izlenimlerini
anlattığı “Gezi Yılları”, Şirin Pancaroğlu’nun “Uzaklar ve
Yakınlar” adlı projesi, Ferhan & Ferzan Önder’in
Amerika’nın arka sokaklarında dolandığı “Batı Yakasının
Hikâyesi”, Richard Galliano’nun akordeonundan
Piazzolla’nın tangolarıyla Buenos Aires’e yapılan bir
yolculuk, İspanyol ve Latin Amerika gitar repertuarının
ağırlıkta olduğu Elhamra Geceleri, 17. yüzyılda Mısır’dan
Peru’ya dek uzak diyarların nasıl düşlendiğine şahit
olacağımız Cenevre Oda Orkestrası’nın konseri ve hatta
Hezarfen Ensemble ile gerçekleştireceğimiz konserlerle
rüyalarımızın farklı ses dünyalarına yolculuklar
gerçekleştireceğiz.
Festival yerli ve yabancı bestecilere eser siparişi
vererek, çağdaş müzik repertuarını zenginleştirme
yönünde de önemli bir adım atıyor. Bu yıl, 90. yaşını
kutlayan İlhan Usmanbaş’ın ve genç bestecimiz Turgut
Pöğün’ün festival tarafından sipariş edilmiş yeni
eserlerinin dünya prömiyerleri de gerçekleştirilecek. Eser
siparişleriyle birlikte festival bu yıl üç dünya prömiyeri,
dört Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak.
Önümüzdeki yıllarda çağdaş müziğe daha fazla yer
vererek, festivalde yer alacak prömiyer sayısını artırmayı
ve festivalin tüm dünyada “üreten ve üretime teşvik
eden” bir organizasyon olarak tanınmasını amaçlıyoruz.
Festivalin “Onur Ödülü” ülkemizde çoksesli müziğin
yaygınlaştırılmasına yaşamını adamış, kurduğu 160’ı
aşkın çocuk ve gençlik korosu, bestelediği eserler,
yayımladığı eğitim kitapları ve folklor düzenlemeleriyle
ülkemizin önde gelen bestecisi, eğitimcisi ve müzik
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Pèlerinage” telling about the impressions of Franz Liszt
–on this 200th anniversary of his birth– during his stay
in Italy, Şirin Pancaroğlu’s “Those Distant and Close
By” project, Ferhan & Ferzan Önder’s “West Side Story”
taking us to the back streets of America, a journey to
Buenos Aires with Richard Galliano’s accordion through
Astor Piazzolla’s tangos, “The Alhambra Nights” mostly
featuring works from the guitar repertoire of Spain and
Latin America, Geneva Chamber Orchestra which will
show us how faraway lands from Egypt to Peru have
been imagined in the 17th century and an experience
with the Hezarfen Ensemble.
We also take an important step towards contributing
to the contemporary music repertoire by commissioning
works to Turkish and international composers. This year
we will cherish the world premieres of two works
commissioned by the festival, one of İlhan Usmanbaş
who celebrates his 90th birthday and of our young
composer Turgut Pöğün. Altogether, the Festival will
host three world and four Turkey premieres in 2011.
For the years to follow, we aim to create more
opportunities for contemporary music, increase the
number of premiering works and promote our event as
“productive and encouraging” all over the world.
The Festival’s Honorary Award will be presented to
Muammer Sun who has dedicated himself to the
promotion of polyphonic music in our country and has
become a pioneering composer, educator and
musicologist of Turkey with more than 160 children’s
and youth choirs he founded as well as multitude of
compositions, educational books and arrangements of
folk music to his credit. Sun will receive his award
before the Opening Concert. The Festival’s Lifetime
Achievement Award rightfully goes to one of the most
distinguished violinists of our time, Gidon Kremer,
for his contribution to contemporary music with
commissions and creative performances. Kremer will
receive his award before his concert on June 10.
The pre-concert and explanatory concert talks will
remain unchanged except one good news: Worldrenowned pianist Stephen Kovacevich and Cem Duruöz
will be conducting master classes, for the first time in
the festival’s history. All these events will be presented
free of charge as always.
I would like to extend my most sincere gratitude to
our festival sponsor Borusan Holding, all performance
sponsors, cooperating consular offices Istanbul, the
public and private institutions which have provided
their venues, and the international cultural institutions
for the support they given to the festival and therefore
classical music.
In the words of Proust: “The only real voyage of
discovery consists not in seeking new landscapes but in
having new eyes.” We hope the 39th Istanbul Music
Festival offers music lovers a fresh music experience
from a new perspective.
Enjoy the festival!

araştırmacısı Muammer Sun’a Açılış Konser’inde
sunulacak. “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ise yeni eser
siparişleriyle çağdaş müzik repertuarının gelişimine
kesintisiz katkıda bulunan, eserlere getirdiği yaratıcı
yorumlarla çağımızın en saygın kemancıları arasında
sayılan Gidon Kremer’e 10 Haziran’daki konserinin
öncesinde verilecek.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da konser öncesi sohbetler,
konser programı üzerine anlatılar devam edecek. Bu yılın
yeniliklerinden bir diğeriyse, dünyaca ünlü piyanist
Stephen Kovacevich ve Cem Duruöz ile
gerçekleştireceğimiz “Ustalık Sınıfları.” Dinleyicilerin
ilgisini çekeceğine inandığımız yan etkinliklerin tümü her
zaman olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleşecek.
Başta festival sponsorumuz Borusan Holding olmak
üzere tüm gösteri sponsorlarımız ve işbirliği yaptığımız
yabancı konsolosluklara, mekânlarını bize tahsis eden
kurum ve kuruluşlara, yurtdışındaki birçok kültür
kurumuna, festivale ve klasik müziğe verdikleri destek
için sonsuz teşekkür ediyorum.
Proust’un da dediği gibi “gerçek keşif yolculuğu yeni
yerler bulmaktan değil, yeni gözler edinmekten geçer”.
39. İstanbul Müzik Festivali’nin yeni bir bakışla
müzikseverlere taze bir müzik deneyimi sunmasını ümit
ediyorum.
Hepinize iyi festivaller!
Dear music enthusiasts,
“The desire to go travelling is not always about
wanting to reach place X or Y. It’s about making a
particular change in ourselves, the journey we really
require is inner” says Alain de Botton. The theme of the
current edition of the Istanbul Music Festival is
“Journeys to Faraway Lands”. Music enthusiasts will
meander throughout an assortment of worldly sounds
from a vast range of geographic locations from the west
coast of America to Russia, Spain to Buenos Aires to
Venice, and the Indian Ocean to Mexico and even the
musical realm of dreams.
While some of the projects and works in the festival
programme bear the imprints of their respective
cultures, some tell us about the composers’ impressions
on the cities and countries they visited or on faraway
lands of their imagination. The 24-concert festival
programme we have created after an extensive
repertoire research features stellar artists and
ensembles such as Renée Fleming, Christoph
Eschenbach, Gidon Kremer, İdil Biret, Yuri Bashmet,
Elisabeth Leonskaja, Hilary Hahn, Trevor Pinnock,
Moscow Soloists, Kremerata Baltica, Schleswig-Holstein
Festival Orchestra as well as young and promising
soloists who are quickly advancing in their music
careers, Anna Lapkovskaja, Anna Vinnitskaya, Alissa
Weilerstein, Özcan Ulucan, Leonard Elschenbroich and
Nicola Benedetti to name a few.
We will embark on a journey to the musical realms
in our dreams with concerts such as “Années de
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Günümüzün en iyi kemancılarından biri olan Gidon
Kremer, alışılmışın dışında bir kariyere sahip. Latviya’nın
Riga kentinde doğan Kremer, her ikisi de son derece
başarılı kemancılar olan babası ve büyükbabasıyla keman
çalışmaya başladığında henüz dört yaşındaydı. Yedi
yaşında Riga Müzik Okulu’na girdi ve on altı yaşında
Latviya Cumhuriyeti’nin Birincilik Ödülü’ne layık
görüldükten iki yıl sonra Moskova Konservatuarı’nda
David Oistrakh’la çalışmalarını sürdürdü. Eğitimini
ödüllerin izlediği Kremer, 1967 yılının Queen Elisabeth
Yarışması’nın yanı sıra, Uluslararası Paganini ve
Çaykovski yarışmalarında da birincilikler kazandı. Bu
başarılar, kuşağının en özgün ve sıra dışı sanatçılarından
biri olarak dünya müzik tarihine geçen kemancının çarpıcı
kariyerinin de başlangıcı oldu. Avrupa ve Amerika’nın
en iyi orkestralarıyla neredeyse tüm önemli müzik
merkezlerinde çaldı ve günümüzün en saygın şefleriyle
çalıştı. Keman için yazılmış klasik ve romantik dönem
yapıtlarının tamamının yanı sıra, Henze, Berg ve
Stockhausen gibi 20. ve 21. yüzyılın belli başlı
bestecilerinin yapıtlarını da kapsayan repertuarı son
derece zengin bir çeşitlilik içeriyor. Sanatçı, ayrıca
yaşayan Rus ve Doğu Avrupalı bestecilerin yapıtlarının
tanıtımı için büyük uğraş verdi ve çoğu kendisine
adanmış birçok yeni besteyi de seslendirdi. Alfred Şnitke,
Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, Valentin
Silvestrov, Luigi Nono, Aribert Reimann, Peteris Vasks,
John Adams ve Astor Piazzolla gibi farklı çizgilere sahip
bestecilerin yapıtlarının getirdiği geleneğe bağlı, ama
güncelliğini koruyan yorumlarla müzik sahnelerinde
kendisine ayrıcalıklı bir yer edindi. Geçtiğimiz otuz yıl
içinde başka hiçbir solistin çağdaş besteciler için bu
kapsamda bir çalışma gerçekleştirmediğini söylemek
yanlış olmaz. Zengin bir diskografiye de sahip olan
Kremer, yorumlarıyla kendisine uluslararası pek çok
saygın ödül getiren yüzü aşkın albüm kaydı yaptı.
Bu ödüller arasında Grand prix du Disque, Deutscher
Schallplattenpreis, Ernst-von-Siemens Müzik Ödülü,
Bundesverdienstkreuz, Premio dell’ Accademia Musicale
Chigiana, Triumph Ödülü (Moskova, 2000), UNESCO
Ödülü (2001), Saeculum-Glashütte OriginalMusikfestspielpreis (Dresden, 2007) ve Rolf-Schock
Ödülü (Stockholm, 2008) sayılabilir. 2002’de Kremerata
Baltica ile beraber Nonesuch firması için yaptıkları After
Mozart albümüyle “En İyi Küçük Topluluk Performansı”
kategorisinde Grammy ödülünü aldılar. Aynı kayıt, 2002
sonbaharında Almanya’da ECHO Klassik Ödülü’ne de
layık görüldü. Kremer, 1981’de Avusturya’da, sonraki
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yıllarda her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek küçük bir
oda müziği festivali olan Lockenhaus’u başlattı. 1997’de
kurduğu Kremerata Baltica ile de üç Baltık ülkesinin
üstün yetenekli genç müzisyenlerini destekliyor. O
günden bu yana dünyanın saygın festivalleri ve konser
salonlarında topluluğu ile birlikte konserler veren sanatçı,
Teldec, Nonesuch ve ECM firmaları için Kremerata
Baltica ile kayıtlar da gerçekleştirdi. 2002–2006 yılları
arasında İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen “Les
Muséiques” festivalinin sanat yönetmenliğini de üstlenen
Gidon Kremer, 1641 yapımı bir Nicolò Amati çalıyor. Ünlü
kemancının aynı zamanda sanatsal hedeflerini anlattığı
Almanca yayımlanmış üç kitabı da bulunuyor.
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 world-wide 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 and has collaborated with today’s
foremost conductors. Gidon Kremer’s repertoire is
unusually extensive, encompassing all of the standard
classical and romantic violin works, as well as music by
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20th and 21st century 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 which are dedicated to him. He has become
associated with such diverse composers as Alfred
Schnittke, Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina,
Valentin Silvestrov, Luigi Nono, Aribert Reimann,
Peteris Vasks, John Adams and Astor Piazzolla,
bringing their music to audiences in a way that respects
tradition yet remains contemporary. 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, the Bundesverdienstkreuz, the
Premio dell’ Accademia Musicale Chigiana, the
Triumph Prize 2000 (Moscow), in 2001 the UNESCO
Prize, in 2007 the Saeculum-Glashütte OriginalMusikfestspielpreis Dresden and in 2008 the RolfSchock Prize, Stockholm. In February 2002 he and the
Kremerata Baltica were awarded with the Grammy for
the Nonesuch recording After Mozart in the “Best Small
Ensemble Performance” category. The same recording
received in the fall of 2002 an ECHO Klassik prize in
Germany. In 1981 Kremer founded Lockenhaus, an
intimate chamber music festival that continues to take
place every summer in Austria. In 1997, he founded the
Kremerata Baltica chamber orchestra to foster
outstanding young musicians from the three Baltic
States. Since then, Mr. Kremer has been touring
extensively with the orchestra appearing at world’s most
prestigious festivals and concert halls. He has also
recorded a number of CDs with the orchestra for Teldec,
Nonesuch and ECM. From 2002 to 2006, Gidon
Kremer was the artistic leader of the new festival “Les
Muséiques” in Basel, Switzerland. Gidon Kremer plays a
Nicolò Amati, dated from 1641. He is also the author of
three books, published in German, which reflect his
artistic pursuits.
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KONSERLER
CONCERTS

1932’de Ankara’da doğan Muammer Sun, 1946’da Askeri
Muzıka Okulu’nda müziğe başladı. 1953’te Ankara Devlet
Konservatuarı Kompozisyon Bölümü’ne girip; Ahmed
Adnan Saygun’un öğrencisi oldu. Konservatuarda, öteki
konuların yanı sıra, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan
Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği; Muzaffer Sarısözen
ile Türk halk müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk
musikisi; özel olarak da Kemal İlerici ile Türk müziği
makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.
1960’ta, Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon
Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Saygun’un öğrencisi
olarak “pekiyi” dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara
Devlet Konservatuarı’na öğretmen olarak atandı. 1975’te
İzmir Devlet Konservatuarı’na, 1980’de Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na, 1987’de Hacettepe
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na atandı. 1988’de
doçent, 1993’te profesör oldu. 1999’da Hacettepe
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan emekli oldu.
Devlet konservatuarlarında görevli olduğu süre içinde,
koro, solfej, armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon,
orkestrasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri
veren Sun’un pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller
kazanmıştır. Türk müziğinin hem halk, hem de
geleneksel kaynaklarından esinlenen ve Kemal İlerici’nin
armoni sistemi ile yazan Sun, bale müzikleri, orkestra
eserleri, oda müziği ve piyano parçaları, Elektra (1958) ve
Sultan Gelin (1964) gibi sahne müzikleri, piyano ya da
orkestra eşlikli şan parçaları, müzikli çocuk oyunları, koro
ve soprano için Beş Parça gibi eserler bestelemiştir.
Muammer Sun ayrıca Türk müzik eğitimi konusunda pek
çok çalışma yapmış, kitaplar yazmıştır. Daha çok vokal
eserleriyle ödül kazanan; klasik Türk müziği ile halk
müziğinden etkilenen ve gençliğin müzik eğitimine
büyük önem veren Muammer Sun, vokal müzikte de
koro eserleriyle, çocuk ve gençliğe yönelik müziği tercih
eder. Muammer Sun, 2004 Eylül’ünde kurduğu Sun
Yayınevi’nden müzik eğitimi ve müzikolojiyle ilgili
kitaplar yayımlamaktadır.
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Turkish music with Kemal İlerici. Upon his graduation
with distinction in 1960 from Saygun’s class in the
Composition Department, he was appointed tutor in the
same institution. His teaching experience went on with
his appointments to the İzmir State Conservatoire in
1975, Mimar Sinan University State Conservatoire in
1980 and Hacettepe University State Conservatoire in
1987. He became an assistant professor in 1988 and full
professor in 1993 and retired from the Hacettepe
University State Conservatoire in 1999. During his
tenure in the state conservatoires, he taught choir,
solfége, harmony, counterpoint, fugue, instrumentation,
orchestration, modal music and composition and won
many awards in several competitions for the songs he
composed. Muammer Sun was inspired by the folk and
traditional sources of Turkish music and wrote with
Kemal İlerici’s harmony system, which resulted in
music for ballet, orchestral works, chamber music,
piano pieces, stage music like Elektra (1958) and
Sultan Gelin (1964), songs with piano or orchestra
accompaniment, musical plays for children, and
works like Five Pieces for choir and soprano. He has
extensively worked on the educational aspect of Turkish
music and wrote books for this purpose. Preferring
choral works and music for the kids and young people,
Sun was awarded mostly for his vocal works and was
inspired by classical Turkish music and Turkish folk
music. He founded the Sun Publishing House in 2004
which publishes books on music education and
musicology.

Born in 1932 Ankara, Muammer Sun started his music
education in 1946 at the Military Music School and then
entered the Ankara State Conservatoire’s Composition
Department to study with Ahmed Adnan Saygun. He
furthered his education studying piano with Mithat
Fenmen, choir and orchestra conducting with Hasan
Ferit Alnar, Turkish folk music with Muzaffer
Sarısözen, classical Turkish music with Ruşen Ferit
Kam and particularly modal systems and harmony of
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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
Borusan Istanbul Phılharmonıc Orchestra
Sascha Goetzel şef conductor
Lara Melda piyano piano
Muammer Sun
İzmir Rapsodisi
Izmir Rhapsody
I. Başlangıç
Aulos (İonya Kavalı)
Bağlantı
Kaval Havası
Kavalla Oynayan Köylüler
Horlatmalı Kaval
Bağlantı
II. Gakgilli Havası
Boğaz Havası
Gakgilliyle Oynayan Köylüler
III. Harmandalı
Gezinti
Somalı Zeybeği
IV. Aulos ve Dans
Anadolu Oyun Havası
Harmandalı
Bitiriş
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AÇILIŞ KONSERİ
OPENING CONCERT

Sascha Goetzel
Efsanevi pedagog Jorma Panula, Viyanalı öğrencisi
Sascha Goetzel’i “özgün kişiliği ve profesyonel tavrı, hem
kararlı hem de tutkulu genç bir orkestra şefi olması için
fazlasıyla yeterli” sözleriyle tanımlamıştı. Dünyanın dört
bir yanındaki izleyici ve eleştirmenlerin de her zaman
belirttiği üzere inanç ve tutku, gerçekten de Goetzel’in
alâmetifarikaları. Kuopio Senfoni, Borusan İstanbul
Filarmoni, Avusturya-Kore Filarmoni orkestralarının
sanat yönetmeni ve sürekli şefi olarak sanatçı, Leonard
Bernstein’in kurduğu Pasifik Müzik Festivali sürekli
şefliği ve Viyana Filarmoni’nin hazırlık orkestrası olan
Attergau Enstitüsü Orkestrası’nın da yardımcı şefliğini
sürdürüyor. Müzik eğitimine kemanla başlayan Goetzel,
orkestra şefliği kariyerine adım attığı dönemde onun
müzisyen olarak yeteneklerini ve teknik mükemmelliğini
öven, Zubin Mehta, Riccardo Muti ve Seiji Ozawa gibi
dünyanın en büyük şefleriyle çalışma fırsatı buldu.
Doğduğu kent Viyana’da Tonkünstler vede Viyana Oda
orkestralarını yönetti; City of Birmingham Senfoni,
Berlin Senfoni, Lüksemburg Filarmoni, NDR Hannover,
NHK Senfoni, Şanghay Senfoni, Moskova Senfoni,
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Tokyo ve Nagoya
Filarmoni, Deutsche Kammerakademie, Basel ve
Helsingborg Senfoni orkestraları ile geniş bir repertuarı
kapsayan ve aralarında dünya prömiyerlerinin de
bulunduğu birçok konser verdi. Bunların yanı sıra
Baltimore ve Toronto senfoni orkestraları ile New York,
Washington ve Baltimore’da Viyana müziği temalı
konserler yönetti; Rudolf Buchbinder, Olli Mustonen ve
Vadim Repin gibi solistlerle çalıştı. Sanatçı yeni sezonda
İtalya, Hollanda ve Danimarka’da ilk konserlerini
yönetecek. Aynı zamanda başarılı bir opera şefi olan
Sascha Goetzel, Los Angeles’ta Drattell’in Nicholas ve
Alexandra’sını, Tiroler Landestheater’da üç Mozart-Da
Ponte operasının hayli ses getiren üç yeni

Edvard Grieg
La minör Piyano Konçertosu, Op. 16
Piano Concerto in A minor, Op.16
Allegro molto moderato
Adagio
Allegro moderato molto e marcato
Sergei Prokofiev
İskitler Süiti, Op. 20
Scythian Suite, Op.20
Allegro feroce
Allegro sostenuto
Andantino
Tempestuoso
Konser öncesinde Muammer Sun’a
“Onur Ödülü” sunulacaktır.
Muammer Sun will be granted a
“Honorary Award” before the concert.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrasıdır.
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra is
the resident orchestra of the Istanbul Foundation for
Culture and Arts.

04.06.2011, 19.00
Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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premieres, and with the Baltimore and Toronto
symphonies conducting Viennese music in New York,
Washington and Baltimore, and with instrumentalists
such as Rudolf Buchbinder, Olli Mustonen and Vadim
Repin. The current season sees debuts in Italy, the
Netherlands and Denmark. Sascha Goetzel is an
accomplished opera conductor, and has to his credit
performances of Drattell’s Nicholas and Alexandra in
Los Angeles, acclaimed new productions of the three
Mozart Da Ponte operas and La Bohème at the Tiroler
Landestheater, Tchaikovsky’s Nutcracker at the Vienna
State Opera, Mozart’s Le nozze di Figaro and Lehár’s
Land of Smiles which received unprecedented critical
acclaim at Vienna Volksoper, Così Fan Tutte at the
Attersee Klassik Festival and Mozart’s Don Giovanni at
the legendary Mariinsky Theater at Valery Gergiev’s
invitation. He has worked with world class singers such
as Placido Domingo, José Carreras, Anna Netrebko,
José Cura, Thomas Hampson, Michael Schade, Bo
Skovhus and Vesselina Kasarova and will soon embark
on new productions of Entführung aus dem Serail and
Nicolai’s The Merry Wives of Windsor at the Volksoper.
Sascha Goetzel has made countless television and radio
broadcasts and has recorded works by Nino Rota and
Max Bruch for Koch Classics. He is a successful music
arranger for various ensembles and artists, such as José
Carreras, Ramòn Vargas, the Ensemble Wien and the
NTO-Orchestra. Several of his arrangements have been
recorded and released by BMG and Deutsche
Grammophon. Together with the Borusan Istanbul
Philharmonic, Goetzel recorded the orchestra’s first
international CD, Respighi, Hindemith, Schmitt which
was released by the Onyx label in January 2010 to
critical acclaim.

prodüksiyonunu, Viyana Devlet Operası’da La Bohème ve
Çaykovski’nin Fındıkkıran’ını, Viyana Volksoper’de
Mozart’ın Figaro’nun Düğünü ve ona büyük başarı ve
övgü getiren Lehár’ın Tebessümler Diyarı’nı, Attersee
Klasik Festivali’nde Così fan tutte’yi, Valery Gergiev’in
daveti üzerine de dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosu’nda
Mozart’ın Don Giovanni’sini yönetti. Placido Domingo,
José Carreras, Anna Netrebko, José Cura, Thomas
Hampson, Michael Schade, Bo Skovhus ve Vesselina
Kasarova gibi dünya çapında şancılarla çalışan şef,
yakında, Saraydan Kız Kaçırma ve The Merry Wives of
Windsor’un yeni prodüksiyonları için Viyana Volksoper’e
dönecek. Bugüne kadar sayısız televizyon ve radyo
yayınına katılan Goetzel, Koch Classics için Nino Rota ve
Max Bruch’un eserlerini kaydetti; orkestra şefliği ve
keman yorumculuğunun yanı sıra José Carreras,
Ramòn Vargas, Ensemble Wien ve NTO Orkestrası gibi
topluluk ve sanatçılar için başarılı müzik düzenlemeleri
yaptı. Düzenlemelerinin bazıları BMG ve Deutsche
Grammophon tarafından kaydedildi ve yayınlandı.
Sascha Goetzel’in Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
ile kaydettiği ve orkestranın ilk uluslararası CD’si olan
Respighi, Hindemith, Schmitt Ocak 2010’da Onyx
firmasından yayınlandı ve müzik çevrelerinde oldukça
olumlu eleştiriler aldı.
Sascha Goetzel
Viennese born Sascha Goetzel’s teacher, the legendary
Jorma Panula, said of his student: “his unique
personality and most professional attitude make him a
convincing but at the same time passionate young
conductor.” Conviction and passion are indeed his
trademarks, as audiences and critics around the world
have consistently noted. He is Principal Conductor of
the Kuopio Symphony Orchestra, Finland, and Artistic
Director and Principal Conductor of the Borusan
Istanbul Philharmonic Orchestra, and has held posts as
Resident Conductor at the Pacific Music Festival
founded by Leonard Bernstein, Music and Artistic
Director of the Austrian-Korean Philharmonic, and
Associate Conductor of the Attergau Institute
Orchestra, the training orchestra of the Vienna
Philharmonic. Having initially trained as a violinist,
Goetzel began his orchestral career working at close
quarters with many of the world’s greatest conductors
such as Zubin Mehta, Riccardo Muti and Seiji Ozawa,
who recognised his musicianship and technical
excellence. In his native Austria he has conducted the
Vienna Chamber Orchestra and the Tonkünstler
Orchestra, and made successful debuts abroad with the
City of Birmingham Symphony, Berlin Symphony,
Luxembourg Philharmonic, NDR Hannover, NHK
Symphony, Shanghai Symphony, Moscow Symphony,
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Tokyo and Nagoya
Philharmonic Orchestras, Deutsche Kammerakademie,
the Basel and Helsingborg Symphony Orchestras in a
wide spectrum of repertoire, including several world

Lara Melda
Lara Melda, henüz on altı yaşındayken, Vasily Petrenko
yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası’yla
Cardiff’teki Wales Millennium Center’da Saint-Saëns’ın
2. Piyano Konçertosu yorumuyla 2010 yılı BBC Yılın Genç
Müzisyeni ödülünü aldı. BBC TWO ve BBC Radio 3’ten
canlı yayınlanan konserden hemen sonra, genç sanatçı
aynı yapıtı BBC Radio 2’de yayınlanmak üzere BBC
Konser Orkestrası’yla kaydetmeye davet edildi. Sanatçı
2010–2011 sezonunda English Chamber Orchestra’yla
Mozart’ın La Majör KV 414 Piyano Konçertosu’nu
Cadogan Hall’da (Londra), King’s Place’teki Schumann
200 Festivali’nde, Türkiye’de İstanbul Resitalleri’nde,
İsviçre’deki Sommets Musicaux de Gstaad’da ve
İngiltere’deki birçok konser mekânında performanslar
gerçekleştirecek. Bu arada BBC Radio 3’nin “In Tune”
programında canlı bir konser veren Melda’nın
programında Royal College of Music’teki Lisztomania
Piyano Festivali, Londra’daki Chopin Society için
resitaller, Antalya Piyano Festivali, English Sinfonia ile St
John’s Smith Square’de Mozart ve Grieg konseri,
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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’yla İstanbul’da ve
Aurora Orchestra’yla King’s Place’te vereceği konserler,
Sinfonia of Leeds, Academy Chamber Orchestra, Watford
Filarmoni ve ayrıca Maidstone, Aylesbury, Royal
Tunbridge Wells ve Worthing senfoni orkestralarıyla
performansları bulunuyor. Melda, 2009’da Almanya’nın
Weimar kentindeki Uluslararası Franz Liszt Piyano
Yarışması’nda finale kaldı ve 2008’de Purcell School’un
Konçerto Yarışması’nın birincisi olarak Purcell Sinfonia
ile Mozart’ın Re Majör KV 466 Piyano Konçertosu’nu
seslendirdi. Wigmore Hall ve Royal Northern College of
Music’in Scarlatti Festivali’nden sonra, Royal College of
Music’teki Mozart Sonatathon ve Poles Apart piyano
festivallerinde çaldı; Lang Lang’ın filme çekilen bir ustalık
sınıfı çalışmasına katıldı. Bugün Purcell School’da ve
Royal College of Music’in Ian Jones ile çalıştığı Gençler
Bölümü’nde öğrenci olan Lara Melda piyano derslerine
altı yaşında Emily Jeffrey ile başladı. Aynı zamanda
başarılı bir viyola yorumcusu olan sanatçı, hem piyano
hem de viyola çaldığı oda müziği çalışmalarından
büyük keyif alıyor. Bunun yanı sıra RCMJD Senfoni
Orkestrası’nın viyola yardımcı grup şefi ve Purcell
Sinfonia’nın 1. viyolası. Hükümetin Müzik ve Dans
Programı ile Wall Trust’tan aldığı burslarla çalışmalarını
sürdüren Melda, Non Worrall ve Richard Williams
tarafından da destekleniyor.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
Bugün İstanbul’un sanat yaşamının en önemli
unsurlarından biri olan Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası’nın tarihi, Borusan Holding’in kültür ve sanat
alanındaki girişimlerinin ilki olan Borusan Oda
Orkestrası’na dayanıyor. 1999’da Gürer Aykal
yönetiminde oluşturulan BİFO, 13 Mayıs 1999’da Yıldız
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Lara Melda
At the age of sixteen Lara Melda was awarded the coveted
title of BBC Young Musician 2010, performing SaintSaëns’ Piano Concerto No.2 with Vasily Petrenko and
the BBC National Orchestra of Wales at the Wales
Millenium Centre in Cardiff. The performance was
broadcast on BBC TWO and BBC Radio 3 and she was
immediately invited to record the same work with the
BBC Concert Orchestra for broadcast on BBC Radio
2. Performances in the 2010–11 season have included
Mozart’s Piano Concerto in A Major, KV 414 with the
English Chamber Orchestra at Cadogan Hall, London,
the Schumann 200 Festival at King’s Place, Istanbul
Recitals series in Turkey, Sommets Musicaux de Gstaad
in Switzerland, and many other concerts for music
societies throughout the UK. She also performed live on
BBC Radio 3’s “In Tune” programme. Upcoming
engagements include an appearance in the Royal College
of Music’s Lisztomania piano festival and recitals for the
Chopin Society, London, and the Antalya Piano Festival,
Turkey. Lara will also perform concertos by Mozart and
Grieg with the English Sinfonia (St John’s Smith
Square), Borusan Istanbul Philharmonic (Istanbul),
Aurora Orchestra (King’s Place), Sinfonia of Leeds,
Academy Chamber Orchestra, Watford Philharmonic,
and the Maidstone, Aylesbury, Royal Tunbridge Wells
and Worthing Symphony Orchestras. In 2009 Lara
was a finalist in the International Franz Liszt Piano
Competition in Weimar, Germany and as winner of the
Purcell School’s Concerto Competition, performed
Mozart’s Piano Concerto in D minor, KV466 with the
Purcell Sinfonia in 2008. She has also performed at
Wigmore Hall, London and at the Royal Northern
College of Music’s Scarlatti Festival. At the Royal College
of Music she has performed in the Mozart Sonatathon
and Poles Apart piano festivals and has taken part in a
filmed master class with Lang Lang. Lara is a pupil at the
Purcell School and the Royal College of Music Junior
Department studying with Ian Jones. She began piano
lessons with Emily Jeffrey at the age of six. Lara is also
an accomplished viola player and enjoys playing
chamber music on both piano and viola. She is the coprincipal viola of the RCMJD Symphony Orchestra
and leads the viola section of the Purcell Sinfonia.
Her studies are supported by scholarships from the
government’s Music and Dance Scheme and the Wall
Trust. Lara is also very grateful for support from Non
Worrall and Richard Williams.

Singverein ile İngiltere’den Philharmonia’yı da İstanbul’a
davet etti. 2008 yılı, BİFO için büyük bir değişimin de
habercisi oldu. Kurulduğundan bu yana büyük başarılara
imza attıkları Gürer Aykal’ın onursal şefliğine getirildiği
Orkestra, bu sezonda sanat yönetmeni ve sürekli şef
olarak Viyanalı Sascha Goetzel’le çalışmaya başladı ve
yeni şefiyle ilk konserini Ocak 2009’da verdi. BİFO,
kuruluşundan bu yana bağlı olduğu Borusan Kültür
Sanat aracılığıyla sosyal sorumluluk alanında önemli bir
projenin de parçası. “Özel Konser” adlı etkinlikte
orkestrayı iş veya sanat dünyasından tanınmış bir isim
yönetiyor ve konserin şefliğini yapan kişinin Borusan
Kültür Sanat’a yaptığı bağışla sağlanan burs, klasik
müzik alanında yetenekli bir gencin yurtdışında eğitim
görmesini sağlıyor. Özel Konser’de bugüne kadar
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kocabıyık, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç,
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Eczacıbaşı yer aldı. 2010 ve 2011’de şov dünyasının ünlü
ismi Cem Yılmaz’ın yönettiği konserler medyada büyük
ilgi uyandırdı. Etkinliklerini uluslararası platforma
taşımaya başlayan BİFO’nun bu amaçla Ocak 2010’da
Onyx etiketiyle Avrupa ve Türkiye’de piyasaya çıkan CD’si
yurtdışında büyük beğeniyle karşılandı. Temmuz ayında,
Goetzel yönetiminde, dünyanın en saygın klasik müzik
etkinliklerinden Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri
kapsamında bir konser veren topluluk, 2010 yılında
Andante dergisinin “Yılın En İyi Orkestrası” ödülünü
aldı. 2010–2011 sezonunda konser sayısını artıran ve
çocuklara yönelik olarak düzenlenen “BİFO Junior” adlı
konser serisini başlatan BİFO, sezon konserlerini
bitirdikten sonra haziran ayında 39. İstanbul Müzik
Festivali’nin Açılış Konseri’ni gerçekleştirecek ve
festivalin yıldızları Hilary Hahn ve Renée Fleming’e
eşlik edecek.

Sarayı Silahhane Binası’nda verdiği ilk konserden bu
yana kentin iki yakasında klasik severlere sesleniyor.
2000–2001 sezonunda aylık konserlerine Beethoven
senfonileriyle parlak bir başlangıç yapan BİFO, o günden
bu yana yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser verdi,
İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan)
müzik festivallerine katıldı. Orkestranın yurtdışı
etkinlikleri arasında yaşayan en önemli çağdaş Yunan
bestecilerden Iannis Xenakis’in Oresteia’sını
seslendirdikleri Atina’daki üç konser, yine Atina’nın
Megaron Salonu’nda Türkiyeli bestecilerin yapıtlarını
seslendirdikleri bir konser, TÜSİAD’ın Avrupa Birliği ile
Türkiye arasındaki tam üyelik müzakerelerinin
başlangıcının birinci yıldönümü nedeniyle Brüksel’de
düzenlediği “Turkey-Europe Week” etkinlikleri
çerçevesinde Palais des Beaux Arts’da verdikleri özel bir
konser yer alıyor. BİFO, 2003’te İstanbul Kültür Sanat
Vakfı’nın İstanbul Film, Tiyatro ve Müzik festivallerinin
sürekli orkestrası oldu ve o tarihten bu yana etkinliğin
Aya İrini Müzesi’ndeki açılış konserlerinin çoğunu
gerçekleştiriyor ve festivalin yıldız solistlerine eşlik ediyor.
BİFO’nun on yılı aşan geçmişinde eşlik ettiği solistler
arasında Lang Lang, Elina Garanca, Juan Diego Flórez,
Angela Gheorghiu, Joseph Calleja, Maxim Vengerov,
Fazıl Say, Freddy Kempf, Isabelle Faust, Peter Jablonski,
Hüseyin Sermet, Ayla Erduran, James Ehnes, John Lill,
Steven Isserlis, Joanna McGregor, Natalie Clein, Olga
Borodina, Alexander Melnikov, İdil Biret ve Juilliard Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü bulunuyor. Igor Oistrakh, Emil
Tabakov, Pavel Kogan, Giuseppe Lanzetta, Fabiano
Monica, Alain Paris, Ion Marin, Karel Mark Chichon,
Peter Tilling, Justus Frantz, Joseph Wolfe, Andreas
Schüller, Joseph Caballé-Domenech, Rengim Gökmen ve
Ender Sakpınar gibi şeflerle konserler veren topluluk,
dünyanın köklü korolarından Avusturya’dan Wiener
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Borusan Istanbul Phılharmonıc Orchestra
The history of the Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra (BIPO) starts with the Borusan Chamber
Orchestra, one of the first ventures in the field of
culture and the arts by Borusan Holding, a leading
industrial conglomerate in Turkey. Though it began
with modest numbers, the chamber orchestra was
transformed into one of the leading Turkish
philharmonic ensembles under its former artistic
director and principal conductor Gürer Aykal. Giving its
concert premiere in May 1999, BIPO has since become
a prominent element of Istanbul’s cultural scene.
BIPO’s first season in 2000/1 took off spectacularly,
with symphonies by Beethoven and followed in the
seasons to come with regular seasonal concerts as well
as invitations to the Istanbul, Eskişehir, Ankara and
Ruse (Bulgaria) Music Festivals. Other highlights
include a concert to honour the 22nd World
Architecture Congress in Istanbul, three performances
in Athens of Oresteia by Iannis Xenakis, which were
followed by an invitation to the Megaron Hall in Athens
with works by Turkish composers, a memorable
performance of Shostakovich’s Symphony No.14, and a
special concert at the Palais des Beaux-Arts in Brussels
within ‘Turkey-Europe Week’, an event organised to
celebrate the first anniversary of full membership
negotiations between Turkey and the European Union.
BIPO became the resident orchestra of the International
Istanbul Music Festival in 2003, and made the official
opening of the festival at the magnificent Hagia Sophia.
Since then, they have officially opened the festival every
year with concerts at Hagia Eirene, also accompanying
top soloists throughout the festival. The world-class
soloists BIPO has accompanied to date include stellar
names such as Lang Lang, Elina Garanca, Juan Diego
Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph Calleja, Maxim
Vengerov, Fazıl Say, Freddy Kempf, Isabelle Faust,
Peter Jablonski, Hüseyin Sermet, Ayla Erduran, James
Ehnes, John Lill, Steven Isserlis, Joanna McGregor,
Natalie Clein, Olga Borodina, Alexander Melnikov, İdil
Biret and the Juillard String Quartet. With a strong
commitment to fostering and advancing love and
appreciation for classical music, BIPO has become the
major constituent of the Borusan Culture and Arts’
social responsibility project. Under the title of The
Special Concert, BIPO performs under the guidance of a
leading figure from the Turkish business world, whose
donations provide scholarships for young talents to
study at prestigious institutions. The 2008/9 season
marked a turning point in BIPO’s history, when its
respected conductor Maestro Gürer Aykal was elevated
to be honorary conductor and Sascha Goetzel from
Vienna was appointed the artistic director and principal
conductor of the orchestra. Bringing a new dimension
and a new perspective to the ensemble’s vision and
repertoire, Goetzel officially took up the position in
January 2009. The 2009/10 was BIPO’s year in that the

Orchestra released its first international CD, Respighi,
Hindemith, Schmitt under the Onyx label to
international critical acclaim and performed at the
Opening Festivities of the 2010 Salzburg Festival. A
source of great pride and joy to the Turkish community,
particularly Istanbul’s educated and cultural elite, BIPO
has now set out to become one of the most promising
symphonic ensembles in Europe under Goetzel. The
years ahead will hopefully see the orchestra continue its
tradition of bringing some of the world’s top virtuosos
to everyone, from those just beginning to discover
classical music to long-dedicated fans.

PROGRAM NOTLARI
Muammer Sun (1932)
İzmir Rapsodisi*
I. Başlangıç
Aulos (İonya Kavalı)
Bağlantı
Kaval Havası
Kavalla Oynayan Köylüler
Horlatmalı Kaval
Bağlantı
II. Gakgilli Havası
Boğaz Havası
Gakgilliyle Oynayan Köylüler
III. Harmandalı
Gezinti
Somalı Zeybeği
IV. Aulos ve Dans
Anadolu Oyun Havası
Harmandalı
Bitiriş
İzmir Rapsodisi, İzmir’in kuruluşunun 5000.
yıldönümünde seslendirilmek üzere, İzmir Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı’nca sipariş edilmiştir. Eserin,
“İzmir’in ve Ege’nin müzik duyarlığından ve
karakterinden esinlenen özgün bir beste olması”
istenmiş, bu dileğin, “bestecinin kendine özgü yaratış
üslubuna bir müdahale anlamı taşımayacağı” özellikle
belirtilmiştir. Büyükşehir Belediyesi ve besteci, İzmir’in
kuruluş kutlamalarına, çağdaş Türk sanat müziği
alanında yaratılacak bir müzik eseriyle de katılmak ve
katkıda bulunmak amacında birleşmişlerdir. İzmir
Rapsodisi, baştan sona akıp giden kesintisiz bir müzik
yapıtı olarak tasarlanmıştır. Eserde, İzmir’in ve Ege
bölgesinin müziklerinden seçilmiş ezgiler ve bestecinin
özgün temaları, rapsodi anlayışı içinde bir bütün
oluşturmaktadır. Kısa ve canlı bir giriş müziğinden sonra,
bestecinin “Kaval Çalan İonyalı Çoban” diye adlandırdığı
özgün bir tema, flüt ve basklarnet tarafından duyurulur.
Bu tema, daha sonra yaylı çalgılardan ve Anadolu’dan
derlenmiş bir kaval havası içinde kısmaçlı trompet ve
trombondan da duyulacaktır. Giriş müziğinin bağlaç
34

Konçertosu’nun elyazması vardı (Konçerto ancak 1872’de
Leipzig’de yayımlanacaktı). Manastır gibi büyük bir yerde
yaşayan Liszt’i ziyarete giderek ona, 2. Keman Sonatı’nı,
Opus 6 Humoresk’leri, Opus 7 Piyano Sonatı’ndan bir
bölümü, Opus 13 Keman Sonatı’nı ve Nordraak Marşı’nı
çaldı. Anne ve babasına gönderdiği 9 Nisan 1870 tarihli
mektubunda Grieg şunları anlatır: “... Nereden başlayıp
nerede bitireceğimi bilemiyorum. İzlenimlerim ve
tecrübelerim beynimde muazzam bir kaos gibi... En iyisi
geçen hafta neler olduğunu anlatmak. İkinci ziyaretimde
piyano konçertomu da götürdüm... Rahip cübbeli Liszt’in
yanında benden başka Winding, Sgambati (Liszt’in
öğrencisi ve himayesindeki İtalyan piyanist ve besteci
Giovanni Sgambati, 1841–1914), hiç tanımadığım Liszt
hayranı bir Alman ve bir Chevalier de Concilium (din
bilginleri meclisi üyesi) ile aşırı abartıyla Liszt’in etrafında
dolanan, komik hayranlıklarını gösteren birkaç genç kadın
vardı; onun yanında ayakta duruyor, uzun cübbesinin
köşesine her fırsatta eliyle dokunuyor, hatta piyanoda
çalarken ona rahat hareket olanağı bile bırakmıyorlardı...
Winding ile ben, ‘acaba benim konçertomu notadan tek
bakışta hemen çalabilir mi’ diye düşünüyorduk. Ben kendi
hesabıma bunun imkânsız olduğunu düşünüyordum.
Liszt bana dönerek (Almanca) ‘Çalmak ister misiniz?’
diye sordu, ‘Hayır çalamam’ diye cevap verdim. Liszt
elyazmasını aldı, piyanoya doğru yürürken, gülümseyerek
‘Şimdi ben de bunu yapamayacağımı sizlere
göstereceğim’ dedi ve oturarak çalmaya başladı. İlk
bölümü oldukça hızlı almıştı. Ben kesin tempoyu
söylemek fırsatını bulduğum zaman, hiç kimsenin asla
çalamayacağı gibi çaldı. Özellikle teknik yönden çok güç
olan kadansı mükemmel çaldı. Dramatik jestleri de
kelimelerin ötesindeydi. Üstelik çalarken konuşuyor ve
eleştiriyordu. Kâh birine, kâh ötekine parlak açıklamalarda
bulunuyor; herhangi bir şey onu memnun edince de
başını sağa sola eğerek onaylıyordu. Adagio’da, hatta
finalde beğenisi arttı. Burada bir ilahi epizodu
unutamıyorum: Hatırlayacağınız gibi, finalin sonuna
doğru ikinci tema büyük bir fortissimo ile tekrarlanır;
hazırlayıcı mezürlerde temanın ilk triyolesinin ilk notası
sol diyez, orkestrada sol sesine dönüşür. Piyano tüm
tonalitelerden geçen muazzam bir gam şeklinde yol
alırken Liszt birdenbire durdu. Teatral bir tavırla ayağa
kalkarak bir kahraman gibi ağır ağır yürüdü, kollarını
yukarı kaldırdı ve manastırın büyük holüne bir imparator
gibi yüksek sesle bağırdı: ‘Sol, Sol... Sol diyez değil! Bravo!
Buna ben İsveç bankosu derim.’ Sonra bir parantez
açarmış gibi pianissimo ‘Smetana geçenlerde bana böyle
bir şeyler yolladı’ dedi ve yine piyano başına geçerek tüm
cümleyi tekrarladı ve konçertoyu bitirdi. Kalpten bir
davranışla bana notaları geri verirken ‘Devam et dostum,
sende gerçek malzeme var. Kimsenin seni ürkütmesine
meydan verme’ dedi... Bu son sözleri benim için çok
önemli oldu. Herhangi bir şekilde ümitsizlik ve acıya
kapıldığımda bu sözleri hatırlayarak güç kazandım...”
1900’lü yıllarda çok rağbet gören La minör Piyano
Konçertosu bugün de Grieg’in en önemli senfonik eseri

işlevi üstlendiği geçişlerle müzik, başka temalara ve
başka bölümlere bağlanarak sürerken, yaylı çalgıların
pizzicato’larından “Gakgilli Oyun Havası”nı, korangle ve
fagottan “Boğaz Havası”nı duyarız. İzmir’in ünlü
“Harmandalı” zeybek havası ve onu izleyen uzun hava
tarzında bir özgün ezgiden sonra müzik, canlı temalarla
sürer ve coşkulu bir hava içinde sonar erer. Eser, Türk
halk müziğinin makamsal ve tartımsal öğelerinden
kaynaklanan, evrensel tekniklere dayalı, çağdaş Türk
sanat müziği türünde, özgün ve tümüyle Türk müziği
atmosferini yansıtan özellikler taşımaktadır. İzmir
Rapsodisi İstanbul’da ilk kez seslendirilmektedir.
– Muammer Sun
Edvard Grieg (1843–1907)
La minör Piyano Konçertosu, Op. 16**
Allegro molto moderato
Adagio
Allegro moderato molto e marcato, quasi presto
11 Haziran 1867’de iyi bir şarkıcı olan Nina Hagerup ile
evlendikten sonra Norveç’in Christiana (Oslo) kentine
yerleşen Grieg, halk müziğiyle uğraştı. 1869 Haziran’ında
da eşi ve iki aylık kızı ile daha ılıman bir iklimi olan
Danimarka’nın Sölleröd kasabasında arkadaşlarının
kiraladığı bir yazlık eve yerleşti. Kışı hastalanarak geçirmiş,
sağlığı bozulmuştu. Oradaki iki odalı küçük ve sevimli
bahçıvan kulübesinde her türlü kaygıdan uzak mutlu
günler geçirdi. Geç saatlere kadar uyuyor, uzun yürüyüşler
yapıyor, yemeğini iştahla yiyor, geceleri arkadaşlarıyla köy
hanında buluşup sohbete dalıyor, ancak günde birkaç
saat piyanosuyla baş başa kalıyordu. Kimseye tahammül
edemediği o saatlerde de ünlü Piyano Konçertosu’nu
besteledi ve eseri, orada kendisiyle birlikte tatilini geçiren,
heyecan ve merakla bunu izleyen Norveçli arkadaşı
piyanist Edmund Neupert’e ithaf etti. 1868 sonbaharında
da Christiana’ya döndüler. Grieg yıl sonunda çağın en
ünlü müzikçisi Liszt’ten bir davet aldı. Grieg’in Opus 8
Keman Sonatı’nı beğenen Liszt, onu Weimar’a
çağırıyordu ama Liszt ile Grieg’in karşılaşmaları ancak
1870 Nisan’ında Roma’da gerçekleşti. 3 Nisan 1869’da
Kopenhag’da Piyano Konçertosu’nun prömiyeri yapıldı.
Edmund Neupart, Holger Simon Paulli yönetimindeki
orkestra eşliğindeki yorumu, üç gün sonra Grieg’e
yolladığı mektupta şöyle anlatıyordu: “Cumartesi senin
ilahi konçerton Casino’nun büyük salonunda yankılandı.
Elde ettiğim başarı olağanüstüydü. Daha birinci bölümün
kadansında halk coşmuştu. Üç tehlikeli eleştirmen Gade
(Danimarkalı besteci Niels Gade, 1817–90), Rubinstein
(Rus piyanist ve besteci Anton Rubinstein, 1829–94) ve
Hartmann (Danimarkalı Johan P. Hartmann, 1805–1900)
tüm güçleriyle alkışlıyorlardı. Rubinstein sana selamlarını
yolladı ve böyle dâhice bir kompozisyonu duymakla
şaşırdığını söyledi; seni her tarafa tanıtmak için de
çalışacak.” Grieg sonunda, devletin para yardımıyla 1869
sonunda güneye doğru yola çıktı, Nisan 1870’te Roma’ya
ulaştı. Yanında da Leipzig’den aldığı Piyano
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sayılmaktadır. Daha başlangıçta Schumann ile güçlü bir
benzerlik yansıtan konçerto, sonraki bölümlerde bu
özelliğini yitirir ve etkili, melankolik halk ezgileriyle
seçkinleşir. Ünlü piyanist ve şef Hans von Bülow’un
“Kuzeyin Chopin’i” olarak tanımladığı Grieg, orkestrayı da
Chopin’den daha iyi ve etkili kullanmış, renkli
orkestrasyon yanında solo piyanoyu parlak şekilde
değerlendirmiştir. Konçertonun 1. Bölümü la minör
tonda, 4/4’lük ölçüde, çok ılımlı çabukluktaki (Allegro
molto moderato) tempoda, timpaninin kreşendo
vuruşlarını hemen izleyen piyanonun tipik motifi
Schumann tarzında duyurmasıyla başlar (Grieg önce
timpaniyi iki korno ile duble etmiş, ancak sonraki
düzeltmelerde bundan vazgeçmiştir). Schumann’ın
Konçerto’sunu Grieg, Leipzig’de öğrencilik yıllarında eşi
Clara’dan dinlemiş ve çok etkilenmişti. Ancak piyano
yazısı Liszt’e benzeyen eseri Grieg, 1906–1907 yıllarında
birkaç kez elden geçirmiş, onun bazı öğütlerine
uymamış; birinci bölümde ikinci temayı duyurma
görevini viyolonsellerden alarak trompetlere
vermemişti...
Piyanonun savaşçı pasajlarına orkestra cevap verir. Sekiz
mezür süren ilk ana temayı da tahta üfleme çalgılar
duyurur, bunu piyano alır ve işler. İkinci temayı
viyolonseller belirler, piyano yine bunu alır ve genişletir.
Piyanonun her hamlesi orkestra ile güçlendirilir. Ana
temanın tekrar duyuluşu korno, yaylılar ve piyano
tarafından sırayla geliştirilir. Bölümün sonundaki uzun
rapsodik kadans bir doruk oluşturur. Burada ana tema
virtüöz biçimde üç bölmeli tarzda işlenir. Bu aşırı
piyanistik kadans nedeniyle de pek çok yorumcu bu
konçertoyu repertuarına almıştır. Trillerle orkestraya söz
verilir. Kısa bir coda ile piyano ile orkestra arasındaki
mükemmel ve lirik iletişimi sergileyen bölüm sona erer.
2. Bölüm re bemol majör tonda, 3/8’lik ölçüde, ağır
(Adagio) tempoda Grieg’in en duygusal sayfalarını içerir.
Grieg’in Amerikalı biyografi yazarı Henry T. Finck’in “Ağır
bölümdeki orkestra girişinden daha sevimli hiçbir şey
olamaz” diye tanımladığı bölüm kuzey atmosferinde
hüzünlü bir halk ezgisi gibidir. Sürdinli yaylıların 24
mezür boyunca duyurduğu büyülü temayı piyano ince ve
zarif fligranlarla süsler. Bu tını çekiciliği, orkestra ile
piyanonun değişik ezgileri, anlaşmazlığa düşmeden ayrı
ayrı sergilemesiyle güzelleşir. Sona doğru güçlenen tını,
kornonun dekreşendo sinyaliyle yine piyano trillerine
dönüşür, sonra ekolu trillerle azalarak söner... Ancak
nefes alınabilen bir fermata’dan sonra önce çok ılımlı
çabukluktaki (Allegro moderato molto) tempoda, 2/4’lük
ölçüde ana tonalite la minörde girilen Final’e Norveç
dans ritimleri egemendir. Kısa girişle hemen hemen
rapsodik anlatıma yönelirken piyanonun çok canlı (poco
animato) egemenliği izlenir. Canlı piyano partisi ve hafif
orkestra eşliğiyle havalı bir çekicilik oluşturulur. İlk tema
daha canlıdır. Kısa bir kadanstan sonra ikinci tema ise,
kristal kar taneleri gibi tınlayan yaylıların tremolo
eşliğinde flütün tiz ve akıcı sesiyle duyurulur. Piyano bu
tema üzerine yumuşak ve zarif düşüncelere dalar gibidir.

Bu kısa şarkıdan sonra tempo hızlanır, canlanır. Çok
hızlıya yakın (quasi presto) tempoda, dinamik piyano
hayranlıkla izlenir. İlk tema baş döndürücü şekilde
gelişir. Sona doğru ilginçleşen ritmik yapıda ana tema bu
kez 3/4’lük ölçüde bir stretta gibi çok hızlı sergilenir; bu
bir Norveç sıçrama dansıdır. Ancak eser ağırca ve
görkemli (Andante maestoso) tempoya dönüşür, tüm
orkestranın tını zenginliğiyle duyurulan sevimli ikinci
temanın yücelmesiyle bir dorukta, solo çalgının güçlü
akorları eşliğinde fortissimo sona erer.
Konçerto Almanya’daki 1872 Leipzig yorumunda
eleştirmenlerce soğuk karşılanmış; İngiltere’de 18 Nisan
1874 Crystal Palace’taki –Grieg’in Leipzig’den sınıf
arkadaşı– Edward Dannreuther’in yorumu ise
eleştirmenleri ikiye bölmüştü. Grieg eserini basacak
yayınevi bulamamış, sürekli düzeltmelerle uğraşmıştı.
On yıl sonra ikinci basımda da birçok değişiklik yapmış;
ölümünden altı hafta önce esere iki korno daha
eklemişti. 1917’deki Peters’in üçüncü basımında hepsi
yer aldı. Grieg’in tüm yayın hakkını elinde bulunduran
Peters’in Musevi asıllı sahibi, 1930’larda Nazi tehdidine
karşı 300 sayfalık elyazmasıyla –29 beste ile– Londra’ya
kaçtı. Ölümünden sonra ise New York’ta oturan yengesi
bunları 1985’te 614.000 Dolar’a Norveç hükümetine sattı
ve notalar ile mektuplar Bergen Grieg Arşivi’ne
gönderildi. (Süre 29’)
Sergei Prokofiev (1891–1953)
İskitler Süiti, Op. 20**
Allegro feroce
Allegro sostenuto
Andantino
Tempestuoso
Stravinsky’nin, sonradan tüm dünyada yeni bir çığır
açan eseri olarak selamlanacak ve her ulustan besteciyi
etkileyecek olan –eski Baltık kavimlerinin pagan
törenlerini canlandıran– Bahar Ayini (Le Sacre du
Printemps) adlı bale müziğinin 1913’teki skandal yaratan
yorumundan bir yıl sonra, konservatuarı bitirme ödülü
olarak annesi tarafından Londra’ya tatile gönderilen dik
kafalı Prokofiev, bu kentte Diaghilev’in bale temsillerini
izledi. I. Dünya Savaşı’nın kara bulutlarının belirdiği o
günlerde Rus Bale Kumpanyası’nın tam kadro verdiği son
temsiller sırasında, genç besteci Diaghilev ile tanıştı.
Büyük ve orijinal yetenekleri seçme konusunda
görülmemiş bir sezgisi olan Diaghilev, Prokofiev’in büyük
gürültü koparan 2. Piyano Konçertosu’nu dinleyince ona
prehistorik Slav efsanelerinden birini seçerek bir bale
müziği yazma önersinde bulundu. Prokofiev İskitler’in
Ala ve Loli masalını uygun buldu. İskitler, Herodot’un
aktardığına göre, Karadeniz’in kuzeyindeki steplerde
yaşayan tıknaz, kalın gövdeli, haşlama at eti yiyen, hiç
yıkanmayan, birkaç kadınla evlenen barbar bir kavimdi.
Çok haşin tanrıların ve zorba kralların egemenliği altında
yaşayıp MÖ 100’de tarih sahnesinden çekilmişlerdi.
Ancak son yüzyıllarda arkeolog ve tarihçiler Azak denizi
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yitirmektedir. Ay ışığı Ala’nın üzerine düşer; ay kızları
inerek onu teselli etmeye çalışır. 4. Bölüm Loli’nin
Düşman Tanrı’yı Kovalayışı ve Güneşin Doğuşu, fırtınalı
(Tempestuoso) tempoda ve yine 4/4’lük ölçüdedir. İskit
kahramanı büyük savaşçı Loli, Ala’yı kurtarmaya gider.
Düşman Tanrı Çuzbog ile dövüşmeye başlar; bu, bir
insanın bir tanrıya karşı verdiği eşitsiz bir savaştır. Loli
tam kaybederken güneş doğar. Güneş Tanrısı Veles’in kör
edici keskin ışıkları Çuzbog’un sonunu getirir. Güneşin
doğuşunu yansıtan müzikle süit sona erer. (Süre 20’)

kıyısındaki Kerç’te yaptıkları kazılarda İskitler’in
olağanüstü güzellikteki süsleme sanatı örneklerini
bulmuş, bunların o zamana göre emsalsiz ustalıkla
işlenmiş olduğunu kabul etmişlerdi. İskitler’in başında
Veles adlı Güneş Tanrısı vardır. Veles’in Ala adlı
olağanüstü güzellikteki kızı kötü ruhların eline geçer.
Ala’yı da bu ruhlardan efsanevi kahraman Loli kurtarır.
Böylece tarih öncesi zamanlara kadar uzanan bu İskit
efsanesi, pagan çağlardan bir yarı Tanrıça olan Ala’ya
duyulan aşk nedeniyle de bir arzu masalına dönüşmüştür.
Bu konunun libretto olarak hazırlanması görevi de şair
Sergei Gorodetski’ye verilse de şair bu konuya pek ilgi
duymaz. Diğer taraftan Prokofiev, Stravinsky’nin Bahar
Ayini’nin etkisinde büyük bir eser yazmaya heveslenmiş,
muazzam bir orkestra kadrosu için vahşi bir partisyon
hazırlamaya koyulmuştu. 1914 sonbaharında piyano
partisini tamamlayan Prokofiev bunu 1915 Ocak’ında
İtalya’da bulunan Diaghilev’e götürdü. Prokofiev’e orada
konserler ayarlayan Diaghilev, müziği Çerepnin tarzında
kasvetli ve sönük buldu. Ve ona Rus halk müziğinden
esinli yeni önerilerde bulundu (Prokofiev de Afanasyev’in
metni üzerine Soytarı –Chout, Opus 21– adlı baleyi
besteleyerek Diaghilev’e gönderdi. Bu bale 17 Mayıs
1921’de Paris’te Théâtre de Gâité-Lyrique’de Diaghilev
Rus Balesi tarafından sahnelenecek ve büyük başarı
kazanacaktı). Sonuçta eseri inceleyen Diaghilev’in iki
danışmanı da yapıtı “saçma bir konu üzerine uluorta bir
zırva” diye niteleyince bale reddedilerek ikinci “ayin
skandalı” önlenmek istenecekti. Ancak Prokofiev yılmadı
ve partisyonun önemli bölümlerini bir süit biçiminde
yeniden düzenledi. Bestecinin biyografisini yazanlardan
I.V. Nesteyev, İskitler Süiti’ni, Prokofiev’in geniş kadrolu
orkestra için yazılan ilk olgunluk çağı eseri olarak
tanımlar. İlk kez Petersburg’da Aleksander Siloti
yönetiminde 29 Ocak 1916’da seslendirilen Süit yine
tepkilerle karşılanmış, ünlü besteci Glazunov finalde
salonu terketmişti. Ama ertesi sezon tekrarlanan eser Rus
standartları arasına girmişti. Bale olarak Rusya dışında
1927 Mayıs’ında Die Erlösten adıyla Berlin’de, bir sürü
şeytan ve melek figürleriyle sahnelendi. Organizatörlerin
en masraflı eser tanımına uygun, sekiz korno, sekiz kişilik
vurma çalgılar, piyano, üç arpı da içeren geniş bir orkestra
kadrosu için yazılan ve ancak usta orkestraların altından
kalkabileceği güçlükte olan İskitler ya da Ala ve Loli Süiti
dört bölümden oluşur: 1. Bölüm, Veles ve Ala’nın Duası
çabuk ve vahşi (Allegro feroce) tempoda, 4/4’lük ölçüde
başlar. Müzik güneşe yapılan duayı canlandırır. İskitler en
büyük tanrıları sayılan Veles’e tapınırlar. Bunu sevilen,
tapınılan idol –Veles’in kızı– Ala’nın kutsanması izler. 2.
Bölüm Düşman Tanrı ve Kötü Ruhların Dansı çabuk ve
temkinli (Allegro sostenuto) tempoda, 4/4’lük ölçüdedir.
Kötü Tanrı yedi kötü ruhu, putperest canavarları
yeraltından çağırır; onları etrafına alarak çılgın ve şeytani
bir dansa başlar. 3. Bölüm Gece, ağırca (Andantino)
tempoda, 4/4’lük ölçüdedir. Düşman Tanrı Çuzbog gece
vakti Ala’ya yaklaşır ve ona saldırır, ama gücü ancak
karanlıkta etkilidir. Soluk ay ışığında bile gücünü

* Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
** Program Notları: İrkin Aktüze
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President Lech Kaczsnky decorated Biret with the
distinguished service order “Cavalry Cross” for her
contribution to Polish culture through her recordings
and performances of Chopin’s music.

Polonya’da Chopin Büyük Ödülü ve Diapason d’Or dahil
pek çok ödül almış olup, Amerika, Avrupa ve
Uzakdoğu’da iki milyon adet satarak büyük bir dinleyici
kitlesine ulaşmıştır. Repertuarında yüzden fazla piyano
konçertosu olan İdil Biret, Beethoven’ın 32 piyano
sonatının CD kayıtlarını da bu yıl tamamladı. Bunlar
diğer kayıtları ile birlikte kendi etiketi İdil Biret Arşivi
(IBA) üzerinden Naxos tarafından bütün dünyaya
dağıtılmaktadır. İdil Biret’in bir Fransız yazar ile birlikte
hazırladığı müzik üzerine düşüncelerini ve yaşam
hikâyesini konu alan Fransa’da Bir Türk Piyanisti adlı kitap
2006 yılında Buchet/Chastel tarafından yayımlanmış,
kitabın Türkçesi 2007 yılında Can Yayınevi tarafından
Türkiye’de ve Staccato Verlag tarafından Almanya’da,
İngilizcesi de 2009 yılında basılmıştır. 2007 yılında
Chopin’in bütün piyano eserleri kayıtları ve konser
icraları ile Polonya kültürüne yaptığı katkılar nedeniyle
Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczsnky İdil Biret’i
“Yüksek Liyakat Madalyası” ile taltif etmiştir.

GEZi YILLARI
ANNÉES DE PÈLERINAGE
İdil Biret piyano piano
Bach / Liszt
Fantezi ve Füg, Sol minör, BWV 542 - S463ii /R120
Fantasy and Fugue in G minor. BWV542 - S463ii /R120
Franz Liszt
İki Efsane, S 175, R 17
2 Légends, S175, R17
No. 1: Assisili Aziz Francisco kuşlara vaaz veriyor
No.1: St. Francis of Assisi: The Sermon to the Birds
No. 2: Paolalı Aziz Francisco dalgalar üstünde yürüyor
No.2: St. Francis of Paola Walking on the Waves
Franz Liszt
İki Büyük Etüt: No. 1 ve No. 2 (1837)
Two Grand Etudes: No.1 & No.2 (1837)
Wagner / Liszt
Tannhäuser Uvertürü: Konser Parafraz
Overture to Tannhäuser: Concert paraphrase

İdil Biret
Üç yaşında piyanoya büyük istidat gösteren İdil Biret ilk
derslerini Ankara’da Mithat Fenmen’den aldı. TBMM’nin
1948 yılında çıkardığı özel kanunla sekiz yaşında
Fransa’ya gönderildi ve büyük Fransız müzisyeni Nadia
Boulanger’nin gözetiminde Paris Konservatuarı’nda
okuyarak, on beş yaşında birincilikle mezun oldu. Daha
sonra, 20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden Alfred
Cortot ve Wilhelm Kempff ile çalıştı. Hiçbir piyano
yarışmasına katılmayan İdil Biret on altı yaşından itibaren
Boston Senfoni, Leningrad Filarmoni, Londra Senfoni,
Dresden Filarmoni gibi dünyanın büyük orkestraları ve
Leinsdorf, Monteux, Keilberth, Scherchen gibi büyük
şefleri ile beş kıtayı kapsayan iki bine yakın konser verdi
ve birçok festivale katıldı. Van Cliburn (ABD), Queen
Elisabeth (Belçika), Busoni (İtalya) Franz Liszt (Weimar,
Almanya) gibi ünlü piyano yarışmalarında jüri üyeliği
yaptı; Fransa, Polonya, Íngiltere, Ítalya, ABD ve
Türkiye’de ödül ve nişanlar aldı. Biret bu güne kadar EMI,
Decca, Atlantic/Finnadar, Naxos ve diğer firmalar için
Amerika ve Avrupa’da 80 kayıt gerçekleştirmiştir. Bunlar
arasında müzik tarihinde ilk kez komple diziler olarak
seslendirilen Chopin’in bütün piyano eserleri ve
Beethoven’ın dokuz senfonisinin Liszt tarafından yapılan
piyano uyarlamaları ile Brahms ve Rahmaninov’un bütün
piyano eserleri, Boulez’in üç piyano sonatı, Ligeti’nin
etütleri ve Stravinsky’nin Ateş Kuşu bale müziğinin
piyano uyarlaması da yer almaktadır. Bu kayıtlar

Franz Liszt
Gezi Yılları, 2. Yıl: İtalya
Années de Pèlerinage 2ème Année “Italie”
Sposalizio
Il Penseroso
Canzonetta del Salvator Rosa
Gezi Yılları, 3. Yıl: İtalya
Années de Pèlerinage 3ème Année “Italie”
Les Jeux d’eau à la villa d’Este
Franz Liszt
İki Büyük Etüt: No. 9 ve No. 12 (1837)
Two Grand Etudes: No.9 & No.12 (1837)
Supplement a “Italie” (Venezia e Napoli)
Gondoliera
Canzone
Tarantella

Sponsor

06.06.2011, 20.00
Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti: İdil Biret*
İdil Biret’in tutkuyla bağlı olduğu besteciler vardır:
Liszt, Rahmaninov, Brahms ve başkaları. Bach’ı,
Schubert’i de çok sever ama onların eserlerine
konserlerinde pek yer vermez. Okumadığı az şey vardır,
bunları analiz eder, üzerlerinde düşünür, kimi zaman da
içeriklerini tartışır. Aynı zamanda besteci de olan
yorumculardan Glenn Gould’un düşüncelerini her zaman
paylaşmaz, buna karşılık, Horowitz’e, onun olağanüstü
piyanistliğine büyük hayranlığı vardır. Bunun nedeni
herhalde bu büyük piyanistin, içinde duyduklarını
piyanoya uyarlamış olmasıdır. Ravel’i, Skriyabin’i, çağdaş
bestecilerden Bakureşliyev’i, Boulez’i, Françaix’yi,
Webern’i, Ligeti’yi de çok sever. Brahms’ın senfonilerini
piyanoya uyarlama uğraşına gönülden bağlıdır, Liszt’in
Beethoven’ın dokuz senfonisinin piyano uyarlamalarına
da özel bir ilgisi vardır.

İdil Biret
Born in Ankara, İdil Biret started to play the piano at the
age of three and later studied at the Paris Conservatoire
under the guidance of Nadia Boulanger, graduating at
the age of fifteen with three first prizes. She was a pupil
of Alfred Cortot and a lifelong disciple of Wilhelm
Kempff. She embarked on her career as a soloist at the
age of sixteen appearing with major orchestras in the
principal music centres of the world in collaboration
with conductors of greatest distinction. Many major
festival appearances may be added membership of
juries for international competitions including the Van
Cliburn, Queen Elisabeth of the Belgians and Busoni
competitions. She has received the Lili Boulanger
Memorial Award in Boston, the Harriet Cohen / Dinu
Lipatti Gold Medal in London, the Polish Cavalry Cross,
the Adelaide Ristori Prize in Italy, the French Chevalier
de l’Ordre National du Mérite and the State Artist
distinction in Turkey. Her more than eighty records
since the 1960s include the first recordings of Liszt’s
transcriptions of the nine symphonies of Beethoven for
EMI, Berlioz’ Symphonie Fantastique for
Atlantic/Finnadar and for Naxos the complete piano
works of Brahms, Chopin, Rachmaninov, the three
Sonatas of Boulez, the Etudes of Ligeti and the complete
Firebird piano transcription by Stravinsky, with a Marco
Polo disc of the piano compositions and transcriptions
of her mentor Wilhelm Kempff. These records have
sold over two million copies. Her Chopin recordings
have received a Grand Prix du Disque Frédéric Chopin
award in Poland and the Boulez recording the Diapason
d’Or of the year award in France. İdil Biret has recently
completed the recording of Beethoven’s 32 Sonatas and
all the Piano Concertos which are being be distributed
by Naxos on CD on her own IBA (İdil Biret Archive)
label and digitally on internet together with the Liszt
transcriptions of all the Symphonies. In 2007 the Polish

Liszt tutkuyla bağlı olduğunuz bir besteci. Onu bir başka
besteciyle karşılaştırma durumunda kalsaydınız, yine de
Liszt’i seçer miydiniz, hangi yanlarını seviyorsunuz bu
bestecinin? Eğer en sevdiğiniz bestecilerden biriyle tanışma
şansınız olsaydı seçeceğiniz kişi Liszt mi olurdu, onunla ne
konuşmak isterdiniz?
Bazen, hayalimde birtakım yemekler düzenlerim:
Liszt, Oscar Wilde, Hohenstaufen Hanedanı’ndan II.
Friedrich, Sicilya Kralı, Pisagor, E.T.A. Hofmann, Richard
Feynman, George Sand… Pentezilea, Leonardo da Vinci
(ona, İstanbul’da, Haliç’in ve Boğaz’ın iki yakasını
birleştirmek üzere tasarladığı iki katlı köprüyle ilgili
sorular yöneltmeyi o kadar isterdim ki). Sonra, Liszt’le
çalışmak, ona müzikle ilgili binlerce soru sormak,
dinleyiciyi nasıl böylesine büyüleyebildiğini öğrenmek
isterdim, onu Wagner’in eserlerini yönetirken dinlemek,
bulunmaz bir deneyim olurdu benim için. Liszt’in
besteciliğine büyük hayranlığım var, hak ettiği yerde
olmadığı da bir gerçektir. Ama, onun en çok sevdiğim
besteci olduğunu söylemek fazla ileri gitmek olur.
Sevdiğim bestecilerin arasında, şu adları sayabilirim:
Bach ve Beethoven (dinlemek ve çalmak için); Schubert
(özellikle, oda müziği dinlemek bakımından); Debussy
(dinlemek ve çalmak için); Mozart (bütün dramatik
eserlerini ve oda müziği eserlerini dinlemek, ve KV 491
Do minör Konçerto’sunu çalmak için); sonra da,
Haydn’ın oda müziği eserleri. Chopin gibi, müziği adeta
insanı büyüleyen, başka âlemlere sürükleyen bestecilerin
eserlerini çalmaktan büyük zevk alırım. Eserlerini çalmayı
çok sevdiğim besteciler arasında, Brahms’ı, Liszt’i,
Schumann’ı, Rahmaninov’u, Skriyabin’i, Ravel’i,
Stravinsky’i, Bartók’u saymak isterim. Bir çalgı için eser
yazabilmek, o çalgıyı derinliğine bilmeyi gerektirir.
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Liszt’te bu olguyu yadsınamaz biçimde görürüz.
Rahmaninov, 20. yüzyılın en büyük piyanistlerinden
biridir. Brahms, Schumann (geçirdiği kazadan önce),
Skriyabin, Bartók ve Prokofiev, hepsi olağanüstü
virtüözlerdi. Stravinsky ile Ravel bu kategoriye girmezler,
ama onların eserlerini dinlerken, ulaştıkları tını ve
çokseslilik ilmi, özellikle çalış mantığı karşısında
hayranlıkla şaşar kalırız. Bu konuda karşılaştığım tek
istisna, hayret verici bir Türk bestecisi olan Ertuğrul
Oğuz Fırat’ın yazdığı piyano süitinde çıkmıştır karşıma.
Asıl mesleği yargıçlıktır bu bestecinin, aynı zamanda
ressam ve yazardır. Piyanoda tek bir nota bile çalmamış
olmasına karşın, bu çalgı için çok yaratıcı, son derece
piyanistik bir eser yaratmıştır. Dinlediğim müzik ile
çalmaktan zevk aldığım müzik arasında ayrım yaparım.
Örneğin, Alkan’ın müziğini, Godowsky’nin parafrazlarını
çalmak zevk verir bana, ama oturup bu eserleri dinlemek
pek aklıma gelmez. Buna karşılık, Schubert’in, Haydn’ın
oda müziğini, Mozart’ın operalarını dinlemekten hiç
bıkmam. Bach ile Beethoven da hiç bıkmadan dinlediğim
bestecilerdendir. Onların eserlerini doyasıya çalar,
dinlerim. Aynı şey Debussy’nin müziği için de geçerlidir.

mümkündür. Kendisini çok etkileyen Schumann’ın akli
dengesinin bozukluğunun sonucu değil midir bu? Bütün
yaşamı boyunca, her türlü akli dengesizlik karşısında
ürküntü duyduğunu biliyoruz. Daha önce yazdıklarına
göre daha klasik bir stille besteler yapması, bir iç huzuru
arayışının sonucu değil midir? İlk yapıtlarında esini
liriktir, efsanelere, masallara yöneliktir (hatta kimi
zaman, folklordan esinlenmiş öğeler de buluruz),
romantizmin etkisi açıkça görülür. Birçok bakımdan
Schumann’ın geç dönem eserlerini andıran, son derece
özgün bir stil vardır bu eserlerde (iki bestecinin piyanoyu
kullanış tarzı bile çok benzerdir). Schumann geç dönem
eserlerinde, daha çok, hayalindeki bir piyanist için
(hayalindeki piyanist belki de Clara Schumann değildi)
sanki alter egosu için beste yapmış gibidir…
Genç Brahms’ın en sevdiği yazarlar, Schiller ile E.T.A.
Hofmann’dı; özellikle Hofmann’ın müzik üzerine
yazdıklarını çok beğenirdi. Kendisini, Hofmann’ın
kahramanlarından, kilise başmüzikçisi Johannes
Kreisler’le özdeşleştirirdi, öyle ki, kimi zaman
mektuplarını “Johannes Kreisler junior” diye imzalardı.
Hofmann’ın kahramanı dışa dönüktür, mazoşisttir,
yerinde duramaz, belli bir aşk düşüncesinin ardında
kusursuzluğu arayan, toplum içinde rahat olamayan,
doğru davranışları olmayan bir kişidir. Meslek yaşamında
da, duygu dünyasında da aşağılanır hep. Kreisler ayrıca,
doğaçlamadan da hoşlanır, bunu yaparken de, sözle
anlatılamayan, doğanın gizemli müziğinde var olan,
bilinçdışı minnet ve algılama temalarını, tüm yaşamın ve
davranışların baş ilkesi olarak ele alır ve kullanır. Friedrich
Novalis’inkine yakın, esrik bir müzik kavramına ulaşır.
Hofmann çok beste yapmıştır. Brahms gibi o da
barok ve barok öncesi müziğin hayranıydı, yazılarında bu
müziğin adeta büyülü, rahatsızlık verici gücünü vurgular.
En az sekiz opera yazmıştır, bunların sonuncusu olan
Ondine, Weber ile Wagner’e esin kaynağı olmuştur.
Hofmann ayrıca, piyano için birçok sonat ve kilise müziği
de bestelemiştir.
1853 Eylül’ünde Brahms, Schumann’ı ziyaret etti; ona
daha önce bazı bestelerini göndermişti, ama
Schumann’ın hiç haberi olmamıştı bu paketten ve paket
Brahms’a hiç açılmadan geri gitmişti. Anılmaya değer bir
karşılaşma oldu bu. Genç bestecinin yeteneğine hayran
kalan Schumann, bu olağanüstü müzisyeni bir an önce
dinlemesi için, eşine seslendi. Çok dürüst, çok gönlü
yüce bir insandı Schumann, 1834 yılında kurduğu Neue
Zeitschrift für Musik dergisinin 28 Ekim 1853 günlü
sayısında bir makalesi yayımlandı; yazıda, müzik
dünyasına, yeni bir dâhinin doğduğunu duyurmaktaydı.
Brahms kendisini ilk kez ziyaret ettiğinde Schumann,
Opus 134 Giriş ve Allegro adlı, piyano ve orkestra için
yazdığı eserini yeni tamamlamıştı. İlkin, Clara’ya yazılmış
olan bu eser, daha sonra Brahms’a ithaf edilmiştir.
Schumann, başarısız bir intihar girişiminden sonra,
Endenich Akıl Hastanesi’ne yatırılmıştı. Brahms bunu
duyar duymaz, hemen Düsseldorf’a gitti ve üç yıl
boyunca Clara’yı hiç yalnız bırakmadı, ona bütün ev

Uzun yıllardan beri Brahms’ın müziğini çalıyorsunuz, bu
bestecinin bütün eserlerinin kaydını gerçekleştirdiniz, bana
Brahms’tan söz edin!
Brahms, Madeleine de Valmalète’in sayesinde, çok
küçükken tanıdığım bir bestecidir. Bu müziğin, benim de
yazmak istediğim müzik olduğunu düşünmüşümdür. O
zamanlar yedi ya da sekiz yaşındaydım. Türk besteci
Nevit Kodallı, Brahms’ın besteciliğinden sık sık söz eder,
bu bestecinin oda müziği eserlerine ve senfonilerine olan
hayranlığını dile getirirdi. Bu müziğin Fransa’da niçin
sevilmediğini de açıklayamazdı. Fransa’da Brahms,
ustaca yazan, ama gerçek esinden yoksun, çok özelliği
olmayan, ikinci sınıf bir besteci olarak kabul edilirdi.
Bana gelince; itiraz huyum olduğu ve bu müzikle aramda
çok büyük yakınlıklar bulunduğunu sezdiğim için,
eserlerini çalmaktan ve deşifre etmekten kendimi
alamazdım.
Bayan Boulanger de, Brahms’ın müziğini çok severdi,
bunu biliyordum. (Dinu Lipatti’yle birlikte, Aşk Şarkıları
Valsleri plağa kaydetmişlerdi!) Ama bu müziği çocuklar
için “uygun” bulmuyordu. Yine de, Brahms konusunda,
Schumann’ın konçertosu için gösterdiği gibi aşırı sert bir
tepkisi yoktu; ama o konçertoyu on yaşındayken çalmamı
“çok yersiz” buldu! Çocuk ruhumda, Brahms’ın karanlık,
vahşi, içe dönük müziğine karşı büyük sevgi beslerdim.
Özellikle başkaldırı yıllarımda, Brahms çok yakın gelmişti
bana. Furtwängler, konuşmalarını içeren o ilginç
kitabında, Brahms’ın, esin dünyasında az çok burjuva
olduğunu söyler (Pierre Boulez de paylaşır bu görüşü).
Gerçekten, Brahms’ın, “Sturm und Drang” döneminde
bestelediği o dâhiyane eserlerinden sonra, uslanmaya,
burjuvalaşmaya karar vermişçesine, geleneğe daha bağlı
bir yol tutturması oldukça şaşırtıcıdır. Buna Schumann’ın
akli dengesindeki bozukluğun sebep olmuş olması da
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gerekiyordu, 1986 yılı Ocak ayının ortalarındaydık. Kayıt,
sekiz seanslık zamanımı aldı. İki, Dört, Yedi ve Sekiz
numaralı senfonileri dört gün içinde tamamladım (daha
doğrusu, dört gece; çünkü kayıt işi bir kilisede
yapılıyordu, gündüzleri ayin vardı). Kayıt seansları ancak
akşam saat sekizde başlayabiliyor, ara verilmeksizin,
sabah saat dörde kadar sürüyordu. Kilise buz gibi
soğuktu, İkinci Senfoni’yi çalarken, üzerimde kürk manto
olduğu halde, soğuktan donduğumu anımsıyorum.
Kayıtlar bittiğinde birkaç saat uyuduktan sonra saat on
birde çalışmaya başlıyor, akşam Belçika’nın Chaumont
Gistoux Kasabası’ndaki Saint Bavon Kilisesi’ne dönme
zamanı gelinceye kadar çalışıyordum. Çok şükür, nisan
sonunda bitti bu işler, montaj stüdyosundan son kez
ayrıldığımda, yeniden yaşama dönmüş gibiydim.
Özgürlüğüme kavuşmuştum artık. Bundan sonra,
senfonileri sık sık resitallerimde çaldım, ilkin Montpellier
Festivali’nde tamamını seslendirdim bunların, ardından
da, Beşinci, Üçüncü, Birinci ve Dokuzuncu Senfoni’leri
Londra, New York, Münih, Paris, Frankfurt, Tokyo,
Milano, İstanbul gibi çeşitli kentlerdeki resitallerimin
programlarına aldım. Liszt’in bu uyarlamaları çok
başarılıdır, bestecinin kendisi yazmış gibidir bunları,
Beethoven’ın anlatımının tıpkısıdır. Beethoven, Diabelli
Çeşitlemeleri’nden, son sonatlardan, özellikle
Hammerklavier’den hemen sonra piyano için
bestelemeye devam etseydi yazısının bu yönde
gelişeceğine inanıyorum. Dokuzuncu Senfoni
uyarlaması, olağanüstü tınlamasıyla özellikle dikkat
çekicidir; düşünceme göre, eserdeki ruhsal anlatım
piyanoda nerdeyse daha iyidir. Tempoları orkestradan
daha ağır alabilirsiniz. Bu senfoninin, üzerinde durup
düşünülmeksizin, çok sık çalınması ve olur olmaz icrası
yüzünden neredeyse bayağılaştırıldığını görmek çok üzer
beni. Aşırı derecede hızlı alınan tempolar, eserdeki mistik
karakteri bozar. Orkestra şeflerinin, derinliğini ve sonsuz
güzelliğini görmezden geldikleri bu devle alışverişlerini
bir an önce bitirmek istediklerini sanır insan.
Dinlediklerimin içinde, eserin bütün derinliğini hakkıyla
ortaya çıkaran Bruno Walter’in kaydını beğenirim.

işlerinde yardım etti. Endenich’e yalnız başına gidiyor,
Schumann’ı görüyordu (Clara’ya bu ziyaretler için izin
verilmemişti). Clara Schumann’ın yokluğunda Brahms,
Schumannların evinde kalıyor, çocuklara koruyuculuk ve
eğitmenlik görevi yapıyordu. Schumann’ın kitaplığını
düzene soktu, evin işlerinin iyi gitmesi için bütün gücüyle
çalıştı. Birinci Piyano Konçertosu’nu (büyük olasılıkla
Schumann’ın başarısız intihar girişimini öğrenmesinin
ardından) bu trajik ortamda yazmaya başladı. Opus
134’ün Giriş bölümünü analiz ederken, Brahms’ın, Birinci
Konçerto’sunu bu girişteki cümle çekirdeklerinden
yararlanarak yazdığını büyük şaşkınlıkla fark ettim. Bu iki
eserin karşılaştırmalı tematik analizi beni, aralarında
yadsınamaz bir yakınlığın bulunduğuna kesinlikle
inandırdı. Bu çalışmamı bir gün yayımlayacağımı
umuyorum. Brahms’ın bestecilik yaşamını
incelediğimizde, Schumann’dan esinlenmiş sayfalarla sık
sık karşılaşırız. Bunlardan biri, Üçüncü Senfoni’nin
birinci bölümünün birinci temasıdır. Bu temanın,
Schumann’ın Birinci Senfoni’sinin ikinci bölümündeki bir
pasajdan esinlenmiş olduğu aşikârdır.
Müzik tarihinde, istenerek ya da istenmeyerek
başvurulmuş bu tür “alıntılar”a bolca rastlanır.
Beethoven’ın Patetik diye anılan sonatının giriş
bölümündeki ilk üç nota, Çaykovski’nin aynı adla bilinen
Altıncı Senfoni’sinin giriş bölümünde de kullanılmıştır.
Bu tema başlangıcı ayrıca, Bach’ın İyi Düzenlenmiş
Klavye’sinin birinci defterindeki Si bemol minör
Prelüd’de de karşımıza çıkar.
“Bütün eserleri” dizisine Chopin’in eserleriyle başladınız.
Neden?
Basit bir nedeni var: Naxos firmasından aradılar beni,
firmanın sahibi Klaus Heymann benden, Chopin’in,
Brahms’ın ve Rahmaninov’un bütün eserlerini
kaydetmemi istedi. İlk “bütün eserleri” çalışmamı 1986
yılında EMI firması için yapmıştım; Beethoven’ın dokuz
senfonisinin Liszt piyano uyarlamalarıydı bunlar.
Beethoven’ın dokuz senfonisinin Liszt tarafından yapılan
piyano uyarlamalarını çok yakınlarda kaydettiniz. Konser
programlarında sıkça yer almayan bu uyarlamaları
çalmaktan özel bir zevk aldığınız söylenebilir mi?
Beethoven’ın senfonilerini çocukluğumda da
çalardım, bunların hemen tümünü ezbere bilirdim.
Senfonileri bu kayıttan önce çalmış olmasaydım, birçok
sorunla karşılaşırdım kuşkusuz. Bu konuda ortaya çıkan
tek güçlük, evde çalmaktan zevk aldığım, o kulaktan
yaptığım uyarlamalardı. Bu yüzden, Liszt’in yazdıklarını
çalarken iki kat dikkatli olmalı, eski alışkanlıklarımı
unutmalıydım. Dördüncü, Beşinci ve Birinci Senfoni’lerin
kaydını tamamladıktan sonra, araya birtakım
beklenmedik olaylar girdi, daha sonra da, kalan öteki
senfonilerin kayıt ve montaj işlerinin 1986 Nisan
sonunda, en geç de Mayıs başında sonuçlandırılması
konusunda bir teklif aldım. Bu senfonileri rekor denecek
bir zaman içinde öğrenmem, çalmam ve kaydetmem

Ligeti’nin eserlerini de kaydettiniz, değil mi?
Ligeti’nin etütlerini besteleme tarzını çok yaratıcı
bulurum. Örneğin, Tutulan Tuşlar başlığını taşıyan, üç
numaralı etütte birçok nota hareketsizleştirilmiştir, belirli
parmaklar tuşları tutar, öteki notalar ise serbest kalan
tuşlar üzerinde çalınır. Coloana fara sfârsit başlıklı, 14 A
numaralı etüdün partisyonunda, bu etüdün elektronik bir
piyano için yazıldığı, ancak yeterli pratiğe sahip bir
insanın bunu çalabileceği yazılıdır. Dehşet verici bir
şeydir bu; örneğin, elleri çapraz tutmak, ikili notaları
mümkün olduğu kadar güçlü, legato çalmak gerekir.
Müzikal uyarılarının dışında Ligeti, son derece sıkı
zamanlama kayıtları öngörür. Örneğin, Baş Dönmesi
adını verdiği dokuz numaralı etüdün zamanlaması 3’03,
Şeytan Merdiveni adlı on üç numaralı etüdün
zamanlaması 5’16’dır. Uzun uzun düşündükten sonra,
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bu parçalardaki müzikal uyarılara (çizgilerin ve vurguların
bağımsızlığı, çokseslilik vb.) bağlı kalmaya, ama bunlar
için belirlenmiş sıkı zamanlamalara pek uymamaya karar
verdim. Bestecilerin metronomik uyarıları ve zamanlama
işaretleri, yorumcuların önüne her zaman sorunlar
çıkarır. Besteciler kendi içlerinde yarattıkları eseri
duyarlar. Kimi zaman, çalgı üzerinde denemedikleri hızlı
tempolar öngörürler. Bütün nüansları, bütün vurguları
vermek ve eseri bestecinin öngördüğü biçime mümkün
olduğunca sadık kalarak ortaya çıkarmak isteyen
yorumcu, çoğu kez bir ikilem karşısında bulur kendini:
Parçadaki müzikal uyarıları mı izlemelidir, yoksa
zamanlama işaretlerine mi uymalıdır? Zamanlama
işaretlerine öncelik verdiğinde, önem taşıyan müzikal
uyarılardan bazılarını atlamak zorunda kalacak, bunlara
büyük bir hızla dönme olanağını yitirecektir. Ligeti de
farkındadır bunun, bu yüzden, yedi numaralı etüdün
üzerine, “zamanlama uyarısının yalnızca hatırlatıcı
nitelikte kullanılacağı” kaydını koymuştur.

Programlarına sık sık, Altıncı Senfoni’yi (Pastoral
Senfoni), Yedinci Senfoni’nin ikinci bölümünü aldığını
biliyoruz. Uyarlamalarındaki en çarpıcı özellik, Liszt’in
metne tamamıyla sadık kalması, bu başyapıtlar
karşısında büyük bir alçakgönüllülük sergilemesidir.
Orkestra eserlerinin piyano uyarlamalarını, kendi
yaptıklarınızı ve başka bestecilerin yaptıklarını çok sevdiğinizi
biliyoruz. Nasıl çalışılır bir uyarlama yaparken?
Bunun için, bir partisyondan yola çıkabilir, ya da
dinlediğiniz bir parçadan yola çıkabilirsiniz. Uyarlama
yapmanın en iyi yöntemi nedir? Brahms’ın Üçüncü ve
Dördüncü Senfoni’lerinin uyarlamalarını yaparken,
bestecinin iki piyano için yaptığı uyarlamayı esas aldım.
Ayrıca, gene Brahms’ın Güzel Magelone Şarkısı şarkı
dizisi içinden dört şarkıyı piyanoya uyarladım. Yazdığım
metinleri kuşkusuz, (iyi ya da kötü) sürekli değiştiririm.
Ne yazık ki, yazdığından her zaman hoşnut olamıyor
insan; yola çıktıktan sonra, aklıma yeni bir şeyler
geldiğinde, bu uyarlamalarda sürekli değişiklikler
yapmaktan geri kalmam.

Söz etmek istediğiniz başka besteciler de var mı?
Özellikle Maurice Ravel’den ve Jean Françaix’den söz
etmek isterim. Ravel’deki derin özgünlük ve fantastik
evren beni her zaman büyülemiştir. Eserlerinden Tuhaf
Serenat, Kaz Anam, Çocuk ve Büyücüler, Gaspard de la
Nuit geliyor aklıma. Ravel’in yazı tarzı, birçok yönlerden
Liszt’e büyük ölçüde yakındır, şaşırtıcı piyanistik
buluşlarla doludur. Scarbo’daki ve Sol El İçin
Konçerto’daki bitişik ikililerin kullanılışını ve inişini
düşünüyorum örneğin. Bunların yanı sıra, Ravel’in
yazışmalarında görülen gerçek alçakgönüllülük, beni ona
daha da yakınlaştırdı. Jean Françaix’yi Nadia
Boulanger’nin evinde tanıdım, onun en sevdiği
öğrencilerinden biriydi. Olağanüstü mizah duygusu ve
büyük alçakgönüllülüğüyle, eşine az rastlanacak bir
insandı. Françaix ailesinin bütün üyelerini severdim.
Çocukları Claude, Jacques ve Catherine, çocukluk
arkadaşlarımdı. Anneleri Blanche Françaix’yi o hep
gülümseyen tatlı haliyle anımsarım. Jean Françaix’nin
annesi ve babası: Güçlü kişiliğiyle, birçok yönlerden
anneanneme benzettiğim annesi, benim dedem gibi,
sabır ve bilgelik timsali babası. Nadia Boulanger bize,
Jean Françaix’nin, en kötü piyanoyu bile nitelikli bir
piyanoya dönüştürebileceğini söylerdi. Müzik
yazımındaki ustalığı baş döndürücüydü. Yazdığı her şey
doğru ve doğal tınlardı ve tarzı binlercesinin arasında
hemen tanınabilirdi. Bana ithaf ettiği, çalmaktan çok
hoşlandığım, o zarif, nefis ama çalınması zor piyano
sonatı aldığım en değerli hediyelerden biridir.

Yaptığınız uyarlamaları yayımladınız mı?
Şimdilik hayır, bildiğiniz gibi, hâlâ çalışıyorum
bunların üzerinde.
Berlioz’un Fantastik Senfoni’sinin ve Beethoven’ın bütün
senfonilerinin uyarlamalarını kaydettiniz. Uyarlamaları
çalmanın verdiği, özel bir zevk var mıdır?
Vardır kuşkusuz. Beethoven’ın Dokuzuncu
Senfoni’siyle öteki senfonilerini, ayrıca Stravinsky’nin,
kaydını yaptığım Ateş Kuşu’nu önümüzdeki konser
mevsimlerinde çalacağım. Kayda aldığım versiyon,
Stravinsky’nin kendi balesi üzerine kaleme aldığı tam
metindir. Konserlerimde, altı parçadan oluşan daha kısa
bir versiyonunu çalıyorum; kendi yaptığı Orkestra Süiti
(orkestra süitinin) düzenlemesinin hemen hemen aynı.
Çok eğlenceli bir şey bu. Kimi zaman, kendi zevkim için,
kulaktan yaptığım birtakım uyarlamalar çaldığım da
oluyor; piyanoda ara sıra, Tristan’dan, Parsifal’den ya da
Tétralogie’den parçalar çalıyorum.
Nadia Boulanger’nin eşlik sınıfına devam ettiğim
günlerde, kendisi bizden, bazı orkestra eserlerini
piyanoya uyarlamamızı ya da hemen o anda, çeşitli
partisyonları çalmamızı, kimi zaman da daha piyanistik
bir araştırmaya girişerek, belirli bir partisyon
hazırlamamızı isterdi. Zaten daha küçücük bir çocukken
de, plaklardan dinlediğim senfonik müzikleri kulaktan,
piyanoda çalardım. Bütün bunlar beni, ister istemez,
uyarlama sanatına yönlendirmiştir.
İnanıyorum ki, Beethoven Hammerklavier anlayışı
içinde başka sonatlar da yazmış olsaydı, büyük olasılıkla
bunları, Liszt’in piyano uyarlamalarında uyguladıklarına
benzer bir biçimde yazardı. Geçerli bir uyarlama elde
etmek için, o eserin piyano için yazılmış olduğunu
düşünmek gerekir. Orkestranın tınıları, renkleri
anımsanmalı, ama hiçbir zaman orkestraya öykünmeye

Liszt’ten biraz daha söz edebilirsiniz sanırım…
Liszt’in piyano anlayışı, orkestraldir, piyanodan
orkestra müziği etkisi elde etme isteği çok olağandır bu
besteci için. Bunun için de, orkestra eserlerinin piyano
uyarlamalarını yapmak istemesi kadar olağan hiçbir şey
olamaz. Beethoven’ın senfonilerini piyanoda çalmanın
kendisine müthiş bir zevk verdiğini düşünürüm.
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keşfetmek benim için her zaman çekici olmuştur. Belki
de, büyükannemden almışımdır bu özelliği; dış dünya ile
ilişkileri çok güçlüydü ama yazarken, beste yaparken,
okurken ve geceleri düşünceye daldığında içinde yaşadığı
çok yoğun bir iç dünyası vardı.
“Bu şarkının verdiği güçtür bu çölü geçmemizi
sağlayacak olan...” Altay Dağları’nda yaşayan, dünyanın
derinliklerine içsel bir yolculuk yapan bir Şaman böyle
söylüyordu şarkısında. Benim için de her konser bir
yolculuktur. Bir başka gerçeği keşfe çıkıştır. Bir Şaman
törenindeki müzikal performans, anlatmayı başka yoldan
başaramayacağımız şeyleri anlatmamızı sağlayan bir
anahtardır. Düzenli ve tekrarlardan oluşan bir ritim,
Şaman’ın transa geçmesini kolaylaştırır, ancak bu “ruhun
ele geçirilmesi” olgusuyla karıştırılmamalıdır. Yorumcumüzisyen aynı özgürlüğe sahip değildir. Bunun için,
parçayı yorumlarken sıkı bir denetim uygulamalı, bundan
sonra da, kesin bir tanımı olmayanı kavramasını
sağlayacak son bağlantıyı kurmak için kendini aşmalıdır.
Tam anlamıyla trans haline, en mutlak biçimiyle, ancak
doğaçlama sırasında geçilebilir. Bu da, biçimle,
zamanlamayla ya da eserin uzunluğuyla ilgili hiçbir ön
düşünceye sahip olmama anlamını taşır. Tam anlamıyla
egemenliği altına aldığı ve mutlak özgürlük duygusuna
ulaşmak amacıyla gerektiği kadar, defalarca tekrarladığı
bir eseri çalarken trans haline geçmeyi denemesi,
yorumcu için ilginç bir deneyim olabilir. Bu tür bir
deneyimin ardından, kendisini tam anlamıyla enerji dolu
hissetmelidir yorumcu, harcadığı büyük gücün altında
ezilmiş gibi durmamalıdır. Bizi sürekli bir “yeniden
doğuş”a ulaştıracak, yeni yeni güçler elde etmemizi
sağlamalıdır. Şaman deneyimi, aynı müzisyeninki gibi,
kişinin neredeyse “otistik” bir dünyanın tutsağı olduğu
kişisel bir arayış değildir, başkalarının da
yararlanabilecekleri bir enerji birikiminin yayılmasını
sağlar. Şaman, hastalıkları uzaklaştırabilecek, ruhu
selamete ulaştırabilecek güce sahiptir. Bir konser,
dinleyicileri erince ve ruh yoğunlaşmasına ulaştırabilir, o
güne dek tanımadıkları güçler bağışlayabilir, dolayısıyla,
sağaltabilir onları. Orpheus efsanesi, Şamanizm’le
müzisyenlik arasında bir sentez yapar: Her Şaman’ın
denemesi gereken, cehenneme iniş söylencesidir bu.
Müziğin harekete geçmesi için, hiçbir zaman arkaya
bakmamak gereklidir. Gerçekten, müziğin anlam
kazanması için her zaman önden gitmesi gerekir, işte
tam bu yüzdendir ki, müzik aynı zamanda, olayları
önceden bilme yetisidir. Çağdaş insan, önüne geçilemez
biçimde, içinde taşıdığı cevherle birlikte, doğa ile olan
ilişkisini yitirmiştir. Dünya günden güne, gücülleşen
dünya, bizi iyi ve kötü gerçeklerden ayırmakta, yalnız
bırakmaktadır. Şamanizm’in çeşitli yorumları, elektronik
müzik ve dans “tekno” aracılığıyla, tekrar güncel duruma
gelmiştir. Tekno, belli bir new age gençlik için, ruha
yönelik bir ışıktır, mutlak kişisel özgürlüğü simgeler.
Castaneda’nın anlatıları, yarattığı merak ve ilgi
dolayısıyla, Şamanizm’in yeniden doğuşuna önemli
katkıda bulunmuştur. Yine de, unutmamak gerekir ki, bu

kalkışılmamalıdır. Bu deneyimi, Brahms’ın,
Schumann’ın, Beethoven’ın senfonilerini kendi zevkim
için çalarken birçok kez yaşadım. Uyarlama yaparken
çoğu kez, biraz fazla pedal kullanma, orkestranın
yoğunluğunu piyanoda verebilmek için bu çalgının
olanaklarını boşuna zorlama eğilimi vardır. Oysa her şey
iyiden iyiye saydam olmalıdır. Başarılı bir orkestrasyonun
yalın olması gerektiğine de inanıyorum. Schubert’in
şarkılarını piyanoya uyarlarken, çeşitli ses sanatçılarının
yorumlarını dinledim; çünkü her dilin kendine özgü ritmi
vardır, yorumu daha inandırıcı kılabilmek için, o
dillerdeki ses tonu değişmelerini yakından tanımak
gerekir. Almanca metinlerdeki vurguları çalışımda
verebilmek için, Elisabeth Schwarzkopf ve Edwin
Fischer’in, gerçekten olağanüstü bir sonuca ulaştıkları
plak kaydını defalarca dinledim. O plak benim için,
bitmez tükenmez bir esin kaynağı olmuştur.
Brahms’ın bir senfonisini piyanoya uyarlamak için ne kadar
zaman gerekir?
İyi çalışılırsa, bir ay. Orkestra partisyonu elinde olmalı
insanın, ayrıca, konserde dinlediği orkestra tınısını da
sıkıca belleğinde tutmalı. Uyarlanacak eseri içinde
dinleyebilmeli, bunun için de onu ezbere bilmelidir.
Beste yaptınız mı hiç?
Evet yaptım, ama şimdilik bestelerimi dinleyici önüne
çıkarılabilecek kadar ilginç bulmuyorum. Geride
bıraktığımız yüzyıl, bu alanda olağanüstü zenginlik ve
çeşitlilik sergilemiştir. Önemli olan, insanın gelgeç
modalara, fantezilere kapılmaksızın duyduğunu yazıya
dökebilmesidir. Bugün önünüze açılan bunca olanak
karşısında, kendinizi kolayca kaybedebilirsiniz... Geçerli
olan diktalar birkaç yıldır ortadan kalktı... Gelin görün ki,
bağımsız olmak çok zor!
Bugüne dek yaptığınız uyarlamalarda esin kaynağınız,
müziğin gücünü içinizde hissetme duygunuz mu, yoksa
bugün de ilgi duymakta olduğunuz, Şamanizm düşüncesine
dayalı gizli güçler mi oldu?
Şaman, çeşitli fiziksel ya da ruhsal deneylerden geçip
bunlardan zaferle çıkan kimsedir. Bu aşamaların
üstesinden geldikten sonra, başkalarını iyileştirmeye adar
kendini. Şaman, oyuncu, şarkıcı, dansçı, mim sanatçısı
ya da bunların hepsi birden olabilir. Bugün, korkuluyor
biraz bundan. Aynı zamanda gerçekleri tasarlayan ve
yansıtan insanlardır bunlar. Türkiye’nin, muhtemelen
Şaman olan, müthiş bir davulcu sanatçısı vardı.
Olağanüstü biçimde dans eder ve çalardı. Yılan kadar
kıvrak ve esnek olduğu için, “Kara Yılan” diye anılırdı.
Kendisiyle hiç karşılaşmadım, ama ondan söz edildiğini
çok işittim. Hayatta değil artık. Türkiye’de artık,
sözcüğün tam anlamıyla Şaman yok. Ancak, çok eskiye
dayanan bu gelenekten izler hâlâ bulunuyor. Sibirya’da,
Güney Amerika’da, dünyanın kimi öteki yerlerinde
Şamanizm hâlâ yaşıyor. İçimizde saklı olan, ama bizim
bilinçle kavrayamadığımız pek çok güç vardır. Bu alanları
43

yorumlar Şamanizm’in maddi yönünü temsil eder, çoğu
kez de, mistik alana girmeksizin, yalnızca tekniklerin elde
edilmesi sürecini sergiler (tıpkı yogada olduğu gibi, asıl
önemli olan felsefe arka planda bırakılıp uygulanan
birtakım hareketler öne çıkarılmıştır). Kimi zaman
eserlerin, içeriği olmayan, ama dış yüzeyi belirli bir
çekicilik arz eden pek çok çalış dinlemişizdir. Türk halk
filozofu Nasreddin Hoca, günün birinde bir düğüne
gitmiş. Davetli olmadığından ve giyimi de uygun
olmadığı için girmesine izin vermemişler. Kızmış, evine
dönmüş, en süslü püslü elbiselerini giyerek, tekrar düğün
evinin kapısına varmış. Üzerinde son derece değerli bir
kürk varmış. Düğün salonuna girdiğinde, giysinin
ihtişamından gözleri kamaşan gelinin babası kapılarda
karşılamış onu ve başköşeye oturtmuş. Biraz sonra,
düğün yemeği ikram edilmiş. Ama Hoca, yemeklere el
sürmüyor, bunun yerine kürkünün eteğini tabağına
sürerek, “Ye kürküm ye! Buralara senin sayende geldik!”
diyormuş.
Günümüzde de, çoğu zaman ne yazık ki görünüşe
önem veriliyor. Şamanizm’de ise şarkı, ruhsal ve insani
gelişmişliğin, büyüklük gücünün simgesi gibi görülür.
İnsan ağaç gibidir; koşullar uygun olduğunda dalları
büyür, yaprak açar. Bizim çoksesli müziğimiz,
Şamanların söyledikleri teksesli şarkılardan
kıyaslanamayacak kadar farklıdır, çok daha karmaşıktır.
Günümüzde, ne yazık ki unutuyoruz bunu, müziğimizin
karmaşıklığına kapılarak, köklerimizden uzaklaşıyoruz,
oysa konserlerin büyülü ve törensel yanlarının ortaya
çıkarılması gerekir, böylece, anlatım biçimi olarak
müziğin taşıdığı, sahip olduğumuz olağanüstü ruhsal
gücü vurgulamış oluruz.

hayli değişir. Liszt’in bu esere birkaç adet yeni
cümleleme, dinamik işaretleriyle pedal kullanımı ve
tempoyla ilgili direktifler eklediği hemen fark edilir. Tabii
burada yaptığı değişikliklerin bestecinin doğrudan
kendisinden kaynaklanmadığını belirtmek faydalıdır. Zira
değişikliklerin büyük bölümü, muhtemelen düzenlemeyi
ithaf ettiği dönemin ünlü piyano pedagogu Sigmund
Lebert’in talepleri sonucu yapılmıştır. Lebert ortalama bir
piyano öğrencisinin de aynı düzenlemeyi çalabilecek
olmasından korkmuş olmalı ki bu tarz eklemeler talep
etme ihtiyacı duymuştur. Lebert ve Stark Piyano
Okulu’nda yayımlanan eserin revize edilmiş basımında
Liszt, icracıya orijinal yapıttaki sus işaretlerinin yerine
bazı alternatif ekstra ses eklemesini salık verir. Ancak bu
öneride kesinlikle Bach’ın eseri üzerine yeni bir şey
yaratma tasarısı yoktur. Amacı bu devasa yapıtın
yüceliğini yeniden ortaya koymaktır. (Süre 12’)
Franz Liszt (1811–1886)
İki Efsane, S 175, R 17
No. 1: Assisili Aziz Francisco kuşlara vaaz veriyor
No. 2: Paolalı Aziz Francisco dalgalar üstünde yürüyor
Bir piyano virtüözü olarak yaşadığı döneme damgasını
vuran Franz Liszt, besteleri ve transkripsiyonlarıyla da
piyano repertuarına büyük katkıda bulunmuştur.
Bestecinin bazı müzikologlara göre müzikte ilk
empresyonist yapıtları verdiği düşüncesi, solo piyano için
1862–1863 yılları arasında yazdığı İki Efsane adlı yapıtının
özellikle ilk bölümü olan “Assisili Aziz Francisco kuşlara
vaaz veriyor”a dayanır. İlk kez yazıldığı 1863’te
seslendirilen İki Efsane’nin günümüz piyano repertuarına
girmesi, notalarının bulunduğu 1975 yılını bulur. Sayılı
kaydı bulunmakla beraber konserlerde sıkça seslendirilen
yapıt, konulu müzik türünün önemli bir örneğidir.
Liszt’in Roma’da bulunduğu ve yeni yaşamına adapte
olmaya çalıştığı bir dönemde yazdığı İki Efsane’nin her
iki bölümü de Liszt’in bu iki azizden esinlenerek yazdığı
koral çalışmalardan alıntı yapar. İlki, S 4 dizin sayılı
Cantico del Sol’den bir temayı kullanırken, ikincisi S 28
dizin sayılı An den heiligen Franziskus von Paula’dan bir
pasaja yer verir. Konusunu Katolik mezhebinin önemli
figürlerinden biri olan Aziz Francisco’dan (1181–1226)
alan ilk efsane olan “Assisili Aziz Francisco kuşlara vaaz
veriyor”da, bir yolculuk yapan Aziz kalabalık bir kuş
güruhuyla karşılaşır ve onlara vaaz vermek üzere durur.
Vaaz başlayınca kuşlar ağaçlardan iner ve vaaz bitip de
Aziz onları kutsayıncaya kadar yanında kalırlar. Bu
bölümde piyanonun en üst ses bölgesinden başlayan
müzik kuşların cıvıltısını ve uçuşmasını canlı bir biçimde
betimler. Bu girişten sonra müziğin kazandığı tema
vaizin yüceliğiyle kuşların zarafetini anlatır ve kuşların
açılıştaki cıvıltısına dönen sona gelinceye kadar sakin bir
şekilde devam eder. Yaklaşık on dakika süre bu bölüm,
kuşların azizin sözleriyle vardığı neşeli hali temsil eden
bir zarafetle biter.
İkinci efsanede, dinini yaymak üzere Sicilya’daki

* Bu yazı, Can Yayınları tarafından yayımlanan
Dominique Xardel’in kaleme aldığı Dünya Sahnelerinde
Bir Türk Piyanisti adlı kitabın 8. bölümünden alınmıştır.
Can Yayınları’na teşekkür ederiz.

PROGRAM NOTLARI
Bach / Liszt (1685-1750)
Fantezi ve Füg, Sol minör, BWV 542 - S463ii /R120*
Transkripsiyonları çalmadaki en iyi yöntem Liszt’in
uyguladığı yöntemdir: orgdaki gibi pedallı (ayakçıl olarak
da adlandırılan) ya da pedalsız olan versiyonlarıyla
ezberleme sorununa karşın, Bach’ın eserlerini piyanistik
efektleri düşünmeksizin olduğu gibi orgda çalışarak işe
başlamak… On sekizinci yüzyıl ses aralığının etkilerini ve
efektlerini, artikülasyon ve ornamentasyonlarını yeniden
üretmeyi deniyor olmak oldukça değerlidir. Özellikle de
bir piyanist, Liszt’in düzenlemeleri vasıtasıyla bu amaca
yönelmişse sadece bir iki küçük düzeltme yapmakla
yetinebilir. Ancak söz konusu düzenleme, Liszt’in Johann
Sebastian Bach’ın org için yazdığı, sol minör tonundaki
BWV 542 numaralı ünlü Fantezi ve Füg ise durum bir
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Modern piyano tekniğini geliştiren Liszt’i, Weber’in
ölümünden Kraliçe Victoria’nın Büyük Sergisi’ne
“çocukluktan olgunluğa” ilgilendiren tüm olayları “kendi
müzikal otobiyografisi” (Alan Walker) halinde ortaya
koyan ve Carl Czerny’e adanmış olan 12 Transandantal
Etüt, üç farklı versiyon halinde bulunmaktadır: 1826, 1837
ve 1851: öz, karmaşıklaşma ve arınma. Her bir versiyon,
majörlerin (do ve re bemol), ilgili minörleriyle (la ve si
bemol) eşleştirildiği düşen beşlilerden oluşan aynı ayırt
edici nota şablonunu (Kessler’in Opus 20’siyle ortak bir
şekilde) taşır. Bu metinlerin yaratıcı ve icracı aşamaları,
sonsuz bir seçim ve başkalaşım, alıkoyuş, reddediş ve
düzenlenmeden oluşan bir hikâye anlatır: bir dizi ahşap
çatı ve çapraz döşenmiş demirden oluşan çift maşalı
konser piyanosunun 1853 yılını ve Bechstein-BlüthnerSteinway devrimini beklemesini...

Messina’ya varması gereken Paolalı Aziz Francisco
parası olmadığı için tekneye binemez. O da pelerinini
kayık, asasını da kürek olarak kullanıp tekneden önce
karşı kıyıya vararak herkesi hayrete uğratır. Liszt burada
Azizin zafer duygusunu ve uğursuz dalgaları piyano son
derece ustalıklı bir şekilde yansıtır. Aziz Francisco
pelerini üzerinde suyu geçerken müzik gerilim kazanır ve
onu denizin dibine çekmeye uğralan dalgalar da
piyanoda karşılık bulur. Ancak Aziz Francisco’nun inancı
onun imdadına yetişir ve zafer havasında bir temadan da
anlaşılacağı üzere karşı kıyıya ulaşır. İkinci efsane
herhangi bir patlamaya meydan vermeyen muzaffer ve
ağırbaşlı bir havada sona erer. Betimleme gücü hayli
yüksek olan müziğin dramatik etkisi çarpıcıdır. (Süre 16’)
Franz Liszt (1811–1886)
İki Büyük Etüd: No. 1, No. 2 (1837)*
İki Büyük Etüd: No. 9, No. 12 (1837)*

Wagner / Liszt
Tannhäuser Uvertürü: Konser Parafraz**

Klasik müzik evreninin en karizmatik müzisyenlerinden
biri olan Macar besteci ve piyanist Franz Liszt’in kadınlar
arasındaki popülerliği bestecinin ses getiren ilişkiler
yaşamasına neden olur. Döneminin en büyük
piyanistlerinden biri olan Liszt, piyanonun sınırlarını
genişletmek için çok uğraşmıştır. Bach dışında
döneminde Chopin ve Berlioz’dan etkilenen Liszt’in
armonik dilinden Wagner’in ciddi biçimde etkilendiğini
söyleyebiliriz. 1847’den sonra Weimar’ı bir müzik merkezi
haline getirmeye çalışan besteci, büyüleyici piyanistliği
kadar eğitmenliğiyle de genç müzisyenlerin
çalışmalarının yerleşmesi ve yaygınlaşması için büyük
emek vermiş, müzik eğitimine doğrudan katkıda
bulunarak birçok öğrenci yetiştirmiştir. Dokuz yaşında
Carl Czerny’den piyano dersleri almaya başlayan Liszt için
Czerny, hayatındaki en değerli eğitmenlerden biridir.
Konserlerinde Czerny’nin eserlerine sıkça yer veren Liszt,
romantik tarzda solo piyano için yazdığı 12 Transandantal
Etüt başlıklı dev yapıtını ona ithaf eder. 12 Transandantal
Etüt’ü 1826 yılında yazmaya başlayan Liszt önce bu
parçaları On İki Egzersiz Çalışması olarak adlandırır.
Daha sonra teknik olarak biraz daha zorlaştırarak önce
1837 yılında 12 Büyük Etüt adı altında ve sonra da bazı
bölümlerindeki düzenlemelerle birlikte 1852 yılında
yayımlar. Liszt, bu yeniden gözden geçirme sırasında
parçalara Fransızca ve Almanca başlıklar da verir. Ama
ikinci ve onuncu etütlere herhangi bir başlık vermez.
İleriki yıllarda ünlü piyanist-besteci Ferruccio Busoni
onuncu etüdü “Appassionata” olarak adlandırsa da bu
başlık çok fazla kullanılmaz. Transandantal Etütler, S 139
(1851 versiyonu) Ferucio Busoni’ye göre, Liszt’in etütleri
“piyano için yazılan kompozisyonların en başına”
koyulmalıdır. Etütleri, onu “Beethoven, Chopin,
Schumann, Alkan ve Brahms’tan bu yana gelmiş ‘en
büyük’ piyano bestecilerden biri” olmasını sağlar. Busoni,
Liszt’in etütleri incelendiğinde “şeytani ve dini” öğelerin
kolaylıkla fark edilebileceğini içtenlikle belirtir: “Liszt,
tanrıyı tanır, ama şeytanı da daha az değersiz görmez.”

Liszt, 1845’te sahnelenen Wagner’in Tannhäuser
operasının uvertürünü, 1848’de büyük özen ve ustalıkla
piyanoya uygulamıştır. Liszt’in tüm uygulamaları
arasında en çok çalınanı Tannhäuser Uvertürü’dür.
Operada romantizmin büyük ve önemli örneği sayılan
Tannhäuser’de ana fikir saf ve kutsal aşk ile lanetlenmiş
aşk ve şehvet arasındaki savaştır. Kutsal duyguların
simgesi Elizabeth ile şehveti simgeleyen pagan tanrıça
Venüs arasında bocalayan Tannhäuser ise vicdanıyla
mücadele eder. Bir senfonik şiir biçiminde yazılan
uvertürde operanın konusu özetlenmiştir. Başta ve sonra
hacıların korosu yer alır. Ortadaki geniş bölmede Venüs
dağı müziği yansır. Baştaki hacıların ana motifi Venüs
dağına bağlanmıştır. Daha sonra Tannhäuser’in şarkısı
duyulur. Bunu izleyen çok güçlü bir yükselişten sonra,
günahı yansıtan bölme, inancın zaferini müjdeleyen
hacılar korosu ile bastırılır; parlak ve gösterişli coda ile
uvertür iyiliğin üstünlüğünü vurgulayarak sona erer.
(Süre 15’)
Gezi Yılları, 2. Yıl: İtalya**
Sposalizio
Il Penseroso
Canzonetta del Salvator Rosa
Franz Liszt, beraber yaşadığı Kontes d’Agoult ile 1838’de
İtalya’ya yaptığı yolculuğun anılarını ve İtalyan sanatının
onda bıraktığı etkileri Années de Pélerinage, 2ème
Année: Italie (Gezi Yılları, 2. Yıl: İtalya) başlıklı ve yedi
bölümden oluşan eserine yansıtmıştır. Önce piyano
eşliğinde tenor için Milano’da yazmaya başladığı bu
müzikal izlenimler, 1858’de solo piyano için Mainz’de
yayımlanmıştır. Dizinin 1. parçası olan Sposalizio,
ünlü ressam Rafphel’in 1504’te yaptığı ve aynı adlı
tablosundan esinlenilerek yazılmıştır. Katolik
mistisizmiyle dolu 27 yaşındaki Liszt, Meryem’in
izdivacını konu alan dini tabloyu müzikle tasvir etmiştir.
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Meryem ve Yusuf’u, aralarında duran papazı, arka planda
yer alan genç erkek ve kadınları gösteren tablo, önce
sakin bir çan motifiyle aksettirilir. Arp arpejlerine benzer
şekilde kuvvetlenen ses, tablonun fonundaki kulisi
yansıtır. Ağırca (Andante) bölüm, Umbria bölgesi 14.
yüzyıl (Quattrocento) resim ekolünü belirten uçucu
armonilerle, hafif tonlarla tablonun ön planını
canlandırır. 6/4’lük ölçüdeki sekiz mezürlük soru-cevap
bölümü evlenmenin törensel havasını belirler. Bir koro
ezgisinden sonra çan motifi tekrar duyulur. Koro bölümü
çeşitli ton değişimlerinden (modülasyon) sonra
sakinleşir ve sanki bir alto sesin söylediği anlamlı bir
kadansa dönüşür. Resim yavaşça kaybolmakta, çan
sesleri ancak duyulmaktadır. Az sonra onlar da karanlık
akorlarla söner. Esere, bu nedenle Evlenme Sonatı adı da
verilmiştir. Dizinin 2. parçası Il Penseroso (Düşünen
Adam), ünlü ressam ve heykeltıraş Michelangelo’nun
Floransa’da yaptığı Giuliano de Medici’nin heykelinden
esinlenmiştir. San Lorenzo Kilisesi’ndeki bu anıtın
izlenimini Liszt, hüzünlü bir marş ezgisi gibi 4/4’lük
ölçüde ve ağır (Lento) tempoda, akorlardan oluşan ve
sürekli modülasyonlarla değişen, aydınlanan bir motifle
canlandırır. Bestecinin 1838–39 yıllarında, Roma’da
yaşarken bir Floransa yolculuğundan sonra yazdığı bu
eserde, beşli aralıklarla heykelin mermeri ve soğukluğu
yansıtılırken trajik unsur, kromatik olarak çöken bir
çizgide, acıyla vurgulanan do diyez-re disonansı ile
vurgulanır; çünkü Liszt parçanın notasına bir de şiir
eklemiştir: “Uyuduğuma memnunum – ve daha çok da
taşa dönüştüğüme. Ta ki, yeryüzünde adaletsizlik ve
utanç sürmesin. Görmemeyi ve bir daha hiçbir şey
hissetmemeyi mutluluk sayıyorum. Bunun için beni
uyandırmayın –yavaş konuşun!” 3. parça, Canzonetta del
Salvator Rosa, geç barok dönemin maceracı ünlü
ressamı Salvatore Rosa’nın (1615–73) popüler bir
şarkısıdır: “Olduğum yeri çok sık değiştiriyorum, ama
arzularımı hiç değiştirmem. Her zaman aynı olacaktır
şevkim ve ben de her zaman aynı kalacağım...” Ağırca ve
savaşçı (Andante marciale) tarzındaki sevimli marşın
ritmik canlılığı hep devam eder. (Süre 13’)

(Allegretto) tempoda yayılır. Bu ezginin re majörde tekrar
belirdiği notaların altına Liszt bir açıklama da yazmış,
İsa’nın sözleriyle, Yakub çeşmesindeki Gerçek ve Af
Suyu’nun sonsuz yaşama akıp gitmesine dikkat
çekmiştir. Ama bu arada beliren görkemli ve fortissimo
pasajlar, kimbilir belki de bahçedeki güçlü çeşmeyi,
Fontana dell’ovata’yı simgeler. (Süre 7’)
Supplement a “Italie”* (Venezia e Napoli)
Gondoliera
Canzone
Tarantella

Astor Piazzolla
Tzigane Tango

UZAKLAR VE YAKINLAR
THOSE DISTANT AND CLOSE BY

Geleneksel Traditional
Hicaz Mandira
Astor Piazzolla
Psicosis

Şirin Pancaroğlu arp harp
Ignace Jang keman violin
Derya Türkan klasik kemençe classical kemancha
Jarrod Cagwın vurmalı çalgılar percussion

Şirin Pancaroğlu
Türkiye’nin en tanınmış arp sanatçısı olan Şirin
Pancaroğlu’nu ilk bakışta farklı kılan, arpla nasıl bir
müzik yapılabileceği konusuna yaklaşımıdır. Yorum
yeteneği ve çok yönlü müzisyen kişiliği ile müzik
çevrelerinde kendisine ayrı bir yer edinen sanatçı, arpın
çoğul bir kimlik geliştirmesi yönünde önemli bir katkı
sağlamıştır. Farklı zeminlerden gelen yorumcular ve
bestecilerle gerçekleştirdiği işbirliklerinde klasik müziğin
yanı sıra çeşitli geleneksel müziklere de el atan sanatçı,
bir yandan arpla daha önce denenmemiş değişik
buluşmalara kapı açarken diğer yandan da kendisi için
yazılan çağdaş yapıtları arp repertuarına kazandırmıştır.
Mesleki formasyonu, “Renie” ve “Jamet” olarak bilinen
iki ayrı Fransız arp ekolünden beslenen Pancaroğlu, 1968
yılında Ankara’da doğdu. Avrupa’daki eğitimini Cenevre
Konservatuarı’nda, ABD’deki eğitimini ise Indiana
Üniversitesi Müzik Fakültesi’nde yüksek lisans
derecesiyle tamamladı. The Washington Post’un
“uluslararası kalibrede büyük bir yetenek” olarak övdüğü
Pancaroğlu, 1998 yılında ilk albümü Hasret Bağı’nı
yayınladı. Bunu, 2000’de Kuyruklu Yıldız Altında
(Doublemoon Records), 2005’te Barokarp (Triolila)
2009’da Telveten (Kaf Müzik) ve 2010’da Eski Dünya,
Yeni Dünya (A.K. Müzik) ve İstanbul’un Ses Telleri (Kalan)
izledi. Fransa’da Printemps des Arts, Festival de la
Harpe en Avesnois, Berlioz, Trièves ve Chirens
festivalleri ve Villeveyrac Müzik Haftalarında; ABD’de
Millenium Stage, Imagine New Music Festival, Ebb and
Flow Arts festivallerinde; Festival del Centro Historico de
la Cuidad de Mexico, Uluslararası Belgrat Arp Festivali,
Uluslararası Rio de Janeiro Arp Festivali ve Uluslararası
Kudüs Ud Festivali’nde solist olarak yer aldı. Pancaroğlu,
2010 yılının son çeyreğinde İstanbul ve Arp, Âlem-i Aks’i
Seda ve Cafe Tango gibi büyük ölçekli işbirlikleri içeren
albüm ve konser çalışmalarının dünya prömiyerlerini
hayata geçirerek özellikle yerli bestecilerle gerçekleştirdiği
çalışmalarla dikkat çekti. 2007 yılında Arp Sanatı
Derneği’ni kuran sanatçı halen bu derneğin başkanlığını
yürütmektedir. Şirin Pancaroğlu 2008 yılında ODTÜ
Rektörlüğü tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Senato Takdir Ödülü’ne layık görülmüştür.

Ali Ufki
Nihavend Semai

Liszt 1840 yılında “Venezia e Napoli” başlığını verdiği
dört bölümlü bir eser besteler. Ancak 1859 yılına kadar
yayımlanmaz bu yapıt. 1858’de Deuxième Année başlıklı
serinin basımından sonra ilk kitabını (Hac Yılları, İsviçre)
yeniden ele almak yerine, 1861 yılında yayımlatacağı
Tarqunio Tasso’nun soneleri üzerine “Senfonik Şiir
Tasso: Lamento e Trionfo” adını verdiği dördüncü
parçayı besteler. Années de Pèlerinage başlıklı bu devasa
eserin ilk iki süiti, adeta Liszt’in tüm müzikal paletindeki
renkleri göstermektedir. Gösterişli bir virtüözlüğün
gösterilmesinden, içten duygusal beyanlara kadar birçok
farklı rengi görmek mümkündür. “2. Yıl: İtalya” başlıklı
eserde, özellikle Petrarca’nın sonelerinden, ünlü
Michelangelo heykelinden, Dante’nin bir konuşmasından
ve Raphael’in bir resminden etkiler gözlemlenir. Bu üç
parçanın ekleri ise, Venezia e Napoli’nin müzikalitesine
bir atıf niteliği taşır. Buna göre Giovanni Battista
Peruchini’nin La Biondina in Gondoletta adlı eserinden
esinlenilen Gondoliera’nın ardından Rossini’nin Othello
operasındaki gondolcunun şarkısı “Nessun Maggior
Dolore” üzerine kurgulanan Canzone gelir. Son olarak
1797–1847 yıllarında yaşamış Guillaume-Louis
Cottrau’dan alıntılar ve transkripsiyonlar üzerine
Tarantella başlıklı hareketli dans yer alır. (Süre 20’)

Alonzo Mudarra
Fantasia

* Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
** Program Notları: İrkin Aktüze

Maria-Theresa v. Paradis
Sicilienne

Gabriel Faure
Berceuse
Ricardo Lorenz
Jaromiluna
Geleneksel Traditional
Gül Kuruttum
Alberto Ginastera
Zamba-Triste-Cancion al arbol del olvido
Claude Debussy
Clair de lune
Jacques Ibert
Entre’acte
Hindiler/ Kantemir
Nişabur Saz Semaisi
Eric Satie
Gymnopedie, No. 1
Jacqueline Jeeyoung Kim
Longing under the moon

Fritz Kreisler
Liebesleid

Gezi Yılları, 3. Yıl: İtalya**
Les Jeux d’eau à la villa d’Este

Stanley Myers
Cavatina

Bu dizide yer alan ilk parça, Bülow’un kızı Daniela’ya ithaf
edilmiştir. Daniela ve babası, 1881’de merdivenden
düşerek sakatlanan Liszt ile çok ilgilenmişti. Angelus
adını taşıyan 1. parça koruyucu meleklere yapılan bir
duadır. 4. parça ise dizinin en başarılı olanıdır. Les jeux
d’eau à la Villa d’Este hem piyano yazısı, hem de tını
bakımından ilgi uyandırır. Villanın büyülü bahçesindeki
sayısız çeşmeden çiçeklerin üzerine fışkıran,
çağlayanlardan akıp giden suyun şırıltısı kristal gibi
tınlayan yedili ve dokuzlu aralıklı üç notalı motiflerle,
tremololarla renkli şekilde, ama gerçekçi canlandırılırken
empresyonist armoniye de öncülük eder. İki bölmeli tema
2/4’lük ölçüde, yumuşak ve ezgisel çizgide, çabukça

Manuel de Falla
La Vide Breve’den İspanyol Dansı
Spanish Dance from La Vide Breve

Sponsor
07.06.2011, 20.00
Süreyya Operası
Süreyya Opera House
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Derya Türkan
1973 yılında İstanbul’da doğan Derya Türkan, 1984’te
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet
Konservatuarı çalgı eğitimi bölümüne girdi. On yıl süren
konservatuar eğitimi boyunca İhsan Özgen’le kemençe
çalıştı ve 1994 yılında mezun oldu. 1990 yılında genel
sanat yönetmenliğini devlet sanatçısı Prof. Dr. Necdet
Yaşar’ın yaptığı Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Klasik
Türk Müziği Topluluğu’na davet edildi ve toplulukta yedi
yıl süreyle misafir sanatçı olarak görev yaptı. 1991 yılında
girdiği TRT İstanbul Radyosu’nda 2000’de kadrolu
sanatçı oldu. Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıdkı Sezgin, Erol
Deran, Niyazi Sayın, Mutlu Torun, İnci Çayırlı, Yavuz
Özüstün gibi birçok büyük ustayla çalışma fırsatı buldu.
1992 yılından bu yana, Kudsi Erguner grubu ile
Avrupa’nın birçok ülkesinin yanı sıra, Sudan, İsrail, Fas ve
Lübnan gibi ülkelerde de konserler verdi. Kudsi
Erguner’le Fransa’da kayıtları yapılan ve yayınlanan
Chemins (Yollar) adlı bir albüm çalışması gerçekleştirdi.
1996 yılında Fransa Cumhurbaşkanı tarafından Paris
Sorbonne Üniversitesi’nde düzenlenen ünlü keman
sanatçısı Sir Yehudi Menuhin’in 80. yaş günü konserine
Kudsi Erguner’le beraber katıldı. ABD’de özellikle San
Francisco ve Santa Cruse gibi birçok üniversitede Şehvar
Beşiroğlu ve Feridun Özgören ile beraber, ayrıca Harvard
ve MIT üniversitelerinde ve New England
Konservatuarı’nda açıklamalı konserlere, seminerlere ve
derslere katıldı. 1997 yılında tamburi Murat Aydemir ile
beraber Âhenk isimli solo albümü ve Yunanlı kemençe
sanatçısı Sokrates Sinepoulos ile beraber
gerçekleştirdikleri İstanbul’dan Mektup albümü ABD’de
Golden Horn plak şirketinden, 2001 yılında Ermeni
duduk sanatçısı Jivan Gasparyan ve Erkan Oğur’la
beraber gerçekleştirdikleri Fuad isimli albüm de Kalan
Müzik’ten yayımlandı. Cengiz Onural ve Murat
Aydemir’le beraber kurdukları İncesaz grubu ile
çalışmalarını 1997’den beri sürdüren sanatçının bu
grupla yaptığı Eski Nisan, İkinci Bahar, Eylül Şarkıları ve
İstanbul’a Dair isimli dört albümü bulunuyor. 2006
yılında Renaud Garcia Fons ve Uğur Işık’la beraber
gerçekleştirdikleri Minstrels Era isimli albümü Kalan
Müzik’ten yayınlanan sanatçı, 2004 yılından bu yana
Ross Daly’nin Girit’teki “Labyrinth Musical Workshop”
adlı okulunda kemençe semineri veriyor. Jordi Savall’ın
Orient & Occident isimli albümünde çalan Türkan,
bugüne kadar, Kudsi Erguner, Alim Kasımov, Bojan
Zülfiakrpasic, Ross Daly, Renaud Garcia Fons, Erkan
Oğur, Jivan Gasparyan ve Şirin Pancaroğlu gibi önemli
müzisyenlerle proje ve konserler gerçekleştirdi.

Şirin Pancaroğlu
Şirin Pancaroğlu, 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, Pancaroğlu has been
recognized in musical circles for her thorough
interpretative skills and multifaceted musical
personality. She regularly collaborates with performers
and composers of diverse backgrounds, crossing
boundaries between musical styles while contributing to
the harp repertoire with new works commissioned by
her or dedicated to her. Discovering a variety of musical
identities for her instrument is one of Şirin
Pancaroğlu’s constant endeavours. Praised by the
Washington Post in 1993 as a “major talent of
international calibre”, Pancaroğlu released her first
recording A String of Longing, in 1998, followed by
Under the Shooting Star, Barokarp in 2000, Telveten in
2009, Old World, New World and Vibrations of Istanbul
in 2010. Pancaroğlu has been a guest soloist at the
Festival Printemps des Arts, Berlioz Festival, the
Festival de la Harpe en Avesnois, the Chirens Chamber
Music Festival, the Semaines Musicales de Villeveyrac
and the Trièves Festival in France; the Imagine New
Music Festival, the Millenium Stage, the Ebb and Flow
Arts Festival in the USA, the Belgrade Harp Festival,
the International Jerusalem Oud Festival, the Rio de
Janeiro International Harp Festival, the Festival de la
Cuidad de Mexico. Şirin Pancaroğlu is the founder and
president of the Association for the Art of the Harp and
holds an Honourable Mention given to her by the
Middle Eastern University Senate in 2008.

Derya Türkan
Born in 1973, Istanbul, Derya Türkan started his formal
music education in 1984 at the Istanbul Technical
University’s State Turkish Music Conservatoire where
he studied kemencha under İhsan Özgen for ten years
and graduated in 1994. Then he was invited to the
Ministry of Culture’s Istanbul State Classical Turkish
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collaborated include prominent names such as Kudsi
Erguner, Alim Kasımov, Bojan Zülfiakrpasic, Ross Daly,
Renaud Garcia Fons, Erkan Oğur, Jivan Gasparyan and
Şirin Pancaroğlu.

Jarrod Cagwın
ABD’nin Iowa eyaletinde doğup büyüyen Jarrod Cagwin,
1992’de Boston’daki ünlü Berklee College of Music’ten
aldığı bursla burada çalışma şansını yakaladı. Dünyanın
farklı yerlerinden gelen öğrencilerin oluşturduğu hayli
kozmopolit bu ortamda Prof. James Haddad’la
perküsyon çalışırken, Hindistan, Ortadoğu, Kuzey Afrika
ve Brezilya’ya özgü tekniklerle tanıştı. 1995’te aldığı bir
bursla Toronto’daki York Üniversitesi’nde Trichy
Sankaran’la Güney Hindistan davul teknikleri çalıştı.
1996’da mezun olduktan sonra New York’a giderek
birçok çağdaş ve geleneksel müzik topluluğuyla çaldı ve
kayıtlar yaptı. 1999’da Rabih Abou-Khalil Group’la
çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra Avrupa’ya
yerleşti ve halen Avrupa genelinde turnelere çıkıyor ve
ders veriyor. Viyana’daki Eckermann Drums’la yakın
ilişkisi sonucu pek çok davul seti ve bendir tasarlayan
sanatçı, Ortadoğu ile Batı ve Kuzey Afrika’da yaptığı
kapsamlı alan çalışmaları sonucu kendine özgü bir
perküsyon ve davul çalma tarzı geliştirdi. İstanbul, Viyana
ve Frankfurt arasında mekik dokuyan Cagwin, Sezen
Aksu’nun perküsyonculuğunu yapmanın yanı sıra İTÜ
Türk Musikisi Konservatuarı’nda ders veriyor ve
Frankfurt’taki International Ensemble Modern
Academy’de ritim eğitim atölyeleri düzenliyor. Sanatçının
One by One adlı ritim metodu ve beraberinde “5 vor 6 vor
6” 2010’da Ensemble Modern Media tarafından
yayımlandı. Erkan Oğur, Derya Türkan, Fatih Ahıskalı,
Joachim Kühn, Gvork Dabaghyan, Charlie Mariano,
Michel Godard, Gabriele Mirabassi, Luciano Biondini,

Music Ensemble led by state artists Prof. Dr. Necdet
Yaşar which he initially entered in 1990 and served as a
guest artist for seven years. His tenure with the TRT’s
(Turkish Radio Television Corporation) Istanbul Radio
where he found the opportunity to work with masters
such as Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıdkı Sezgin, Erol
Deran, Niyazi Sayın, Mutlu Torun, İnci Çayırlı and
Yavuz Özüstün started in 1991 and he became a
permanent artist in 2000. Starting from 1992, he has
performed with Kudsi Erguner and his ensemble in
many European countries as well as Sudan, Israel,
Morocco and Lebanon, and at a concert celebrating the
80th birthday of Sir Yehudi Menuhin at the Sorbonne
University under the auspices of France’s president
(1996). He attended concerts, seminars and classes
together with Şehvar Beşiroğlu and Feridun Özgören in
many American universities such as San Francisco,
Santa Cruse, MIT and New England Conservatoire. His
albums include Chemins with Kudsi Erguner (1996),
recorded and published in France; his 1997 solo album
Âhenk (Harmony) with Murat Aydemir and İstanbul’dan
Mektup (Letter from İstanbul) with Greek kemencha
player Sokrates Sinepoulos published by the US Golden
Horn label; Fuad of 2001 recorded with Armenian
duduk player Djivan Gasparian and Erkan Oğur from
Kalan Müzik label; four albums titled Eski Nisan (Old
April), İkinci Bahar (Second Spring), Eylül Şarkıları
(September Songs) and İstanbul’a Dair (On İstanbul) he
recorded with the ensemble İncesaz (founded in 1997
and comprising Türkan, Murat Aydemir and Cengiz
Onural); Minstrels Era of 2006 recorded with Renaud
Garcia Fons and Uğur Işık from Kalan Müzik label.
Türkan was also a contributor to Jordi Savall’s album
Orient & Occident. He has been giving kemencha
lessons in Ross Daly’s Labyrinth Musical Workshop in
Crete since 2004. Renowned world music artists he has
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Lion’s Club of France Violin Competition and the
Eastern Music Festival. He received the early part of his
training from Professor Flora Elphege, before entering
Gerard Poulet’s class at the Paris Conservatoire. In
1985, he obtained the Premier Prix as the youngest
laureate of that year. Grants from the Franco-American
Commission and the French Ministry of Culture
allowed him to further his studies under the tutelage of
Franco Gulli at the Indiana University. Well-known in
the Hawaii community, Ignace Jang has frequently
appeared with Hawaii Public Radio, the Kauai Concert
Association, the Hawaii Concert Society, the Maui
Symphony, Ebb & Flow Arts and Chamber Music
Hawaii. Through Honolulu Chamber Music Series,
Jang brought Tango Extravaganza! to the islands,
featuring Grammy-winning bandoneon player Raul
Jaurena and Tony-winning dancers Guillermo Merlo
and Fernanda Ghi. He is also active as an educator,
teaching violin and chamber music as a faculty member
at the University of Hawaii, Brigham Young University,
Hawaii, the Punahou School and the Hawaii Youth
Symphony. He was a featured artist in Donald
Womack’s CD Walk Across the Surface of the Sun
released under the Albany label. Of this recording he
says, “I enjoyed being part of the creative process, which
is why I do new music. It was a lot of fun to perform
with great players from across the ocean, and to share
different instrumental techniques.” Recent
collaborations include artists such as Jon Kimura
Parker, Sean Botkin, Rachel Barton, Hilary Hahn, Franz
Helmerson and Uke extraordinaire Jake Shimabukuro.

Symphony Orchestra, and the Bundesjungendorchester
from Germany. He conducts rhythmic training
workshops for musicians and dancers, as well as frame
drum and drum set clinics across Europe.

Ricardo Ribeiro, Dusko Goykovich, Mehmet Emin
Bitmez, Kudsi Erguner, Jean-Luc Fillion, Dalia Faitelson,
Ferenç Snetberger, Dave Bargeron, Antonio Hart,
Howard Levy, Joe Beck ve Dave Samuels gibi sanatçılarla
performanslar gerçekleştiren ve kayıtlar yapan Cagwin,
Ensemble Modern ve The Next Step Percussion
Group’un konuk sanatçısı ve BBC Orkestrası, Makedonya
Senfoni Orkestrası ve Bundesjugendorchester (Almanya)
ile de solist olarak konserler verdi. Konser çalışmaları
dışında Avrupa’nın farklı ülkelerinde müzisyen ve
dansçılar için ritim eğitim atölyeleri düzenliyor ve hem
bendir hem de davul eğitimi veriyor.

Ignace Jang
1997’den bu yana Honolulu Senfoni Orkestrası’nın
konsertmaysteri olan Igance “Iggy” Jang, ABD, Avrupa ve
Asya’da Théatre des Champs-Elysées (Paris), Merkin
Hall (New York), Seoul Arts Center, Sejong Cultural Arts
Center (Güney Kore) ve Bunkamura Hall (Tokyo) gibi
mekânlarda çaldı. Solist olarak çalıştığı topluluklar
arasında Colorado Senfoni, Versailles Oda Orkestrası,
l’Orchestre Provence-Alpes-Côte-d’Azur ve Honolulu
Senfoni sayılabilir. Sanatçının oda müzisyeni olarak davet
edildiği etkinlikler arasında Colorado Müzik Festivali, Jeju
Isle Müzik Festivali (Güney Kore), Maui Oda Müziği
Festivali, Harvard Üniversitesi, Boulder Modern Müzik
Festivali (Colorado), Britt Festivali (Oregon) ve ülkesi
Fransa’daki Berlioz, Trièves ve Chirens festivalleri ile
1992 yılı Albertville Kış Olimpiyatları Müzik Festivali yer
alıyor. Hawai Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan
Trio Manoa ve arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu’yla birlikte
çaldığı ve Washington Post’un “mükemmel tarzı ve
etkileyici müzikalitesi” ile övdüğü Equinox Duo’un da
kurucusu olan Jang’ın bu sezon programında Çin,
Brezilya ve Türkiye turneleri var. 1989 yılında İtalya’da
düzenlenen Rodolfo Lipizer Uluslararası Keman
Yarışması’nda büyük ödülü kazanan sanatçı, aynı
yarışmada olağanüstü müzisyenliğiyle Jüri Özel
Ödülü’nü de aldı. Diğer ödülleri arasında, Fransa Lion’s
Kulübü ile Eastern Müzik Festivali’nde aldıkları
sayılabilir. Ignace Jang keman eğitimine Prof. Flora
Elphege ile başladıktan sonra Paris Konservatuarı’nda
Gerard Poulet ile devam etti. 1985’te o yılın en genç
mezunu olarak Premier Prix’yi aldı ve Fransa-Amerikan
Komisyonu ile Fransa Kültür Bakanlığı’ndan aldığı
destekle çalışmalarını Indiana Üniversitesi’nde Franco
Gulli ile sürdürdü. Hawaii’de oldukça tanınmış bir
sanatçı olan Jang, Hawaii Halk Radyosu, Kauai Concert
Association, Hawaii Concert Society, Maui Senfoni, Ebb
& Flow Sanat ve Oda Müziği Festivali’nde performanslar
gerçekleştirdi. Honolulu Oda Müziği Serisi ile Tango
Extravaganza! etkinliğini adalara getirdi. Bu projede
Grammy ödüllü bandoneoncu Raul Jaurena ve Tony
ödüllü dansçılar Guillermo Merlo ve Farnanda Ghi ile
çalıştı. Müzik uğraşının yanı sıra eğitimci olarak da aktif
çalışmalarına devam ediyor ve Hawaii Üniversitesi,
Brigham Young Üniversitesi (Hawaii), Punahou School
ve Hawaii Gençlik Senfoni’de keman ve oda müziği
dersleri veriyor. Donald Womack’in Albany firmasından
çıkan Walk Across the Surface of the Sun albümünde yer
alan sanatçı, bu çalışmayla ilgili olarak “Yaratıcı bir süreci
paylaşmayı çok seviyorum, bu yüzden yeni müzik
yapıyorum. Okyanusun diğer tarafındaki muhteşem
müzisyenlerle birlikte çalmak ve farklı teknikleri

Jarrod Cagwın
Born and raised in rural Iowa, in the central United
States, in 1992 received a scholarship to attend the
Berklee College of Music in Boston, Massachusetts.
There he was exposed to a very cosmopolitan musical
atmosphere with students coming from all corners of
the globe. He studied percussion and drums under
professor Jamey Haddad and was exposed to various
hand drumming techniques from India, the Middle
East, Northern Africa, and Brazil. In 1995 he received a
grant to study South Indian drumming techniques with
Trichy Sankaran at York University in Toronto, Ontario.
Upon graduation in 1996 he moved to New York City,
subsequently performing and recording in a variety of
contemporary and traditional music formations. In
1999 he began working with the Rabih Abou-Khalil
Group, shortly thereafter relocating to Europe where he
has been actively touring and teaching throughout the
continent. He works closely with Eckermann Drums in
Vienna, Austria, designing frame drums and drum sets.
He has travelled and done extensive field studies the
Middle East and North and West Africa, which has
produced a unique percussion and drum, set
performance style. Presently he shuffles his time
between Istanbul, Vienna, and Frankfurt. He is a
percussionist for the internationally acclaimed singer
Sezen Aksu from Turkey, and as well is a resident
instructor at the State Conservatoire of Music in
Istanbul. In Frankfurt he conducts regular rhythmic
training workshops at the International Ensemble
Modern Academy. In 2010 his rhythmic training
method One by One and accompanying composition “5
vor 7 vor 6” was published by Ensemble Modern Media.
Other performing and recording credits include
collaborations with Erkan Oğur, Derya Türkan, Fatih
Ahıskalı, Joachim Kühn, Gvork Dabaghyan, Charlie
Mariano, Michel Godard, Gabriele Mirabassi, Luciano
Biondini, Ricardo Ribeiro, Dusko Goykovich, Mehmet
Emin Bitmez, Kudsi Erguner, Jean-Luc Fillion, Dalia
Faitelson, Ferenç Snetberger, Dave Bargeron, Antonio
Hart, Howard Levy, Joe Beck and Dave Samuels. He is
also a guest artist with the Ensemble Modern and The
Next Step Percussion Group, and has been a featured
soloist with the BBC Orchestra, the Macedonian
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paylaşmak büyük bir zevkti” diyor. Ignace Jang’in yakın
dönemde birlikte çalıştığı sanatçılar arasında Jon Kimura
Parker, Sean Botkin, Rachel Barton, Hilary Hahn, Franz
Helmerson ve Uke’den Jake Shimabukuro bulunuyor.
Ignace Jang
The concertmaster of the Honolulu Symphony
Orchestra since 1997, Ignace “Iggy” Jang has performed
throughout the United States, Europe, and Asia in
concert halls such as the Théatre des Champs-Elysées in
Paris, Merkin Hall in New York, the Seoul Arts Center,
the Sejong Cultural Arts Center in South Korea and
Bunkamura Hall in Tokyo, Japan. As a soloist he has
performed with such orchestras as the Colorado
Symphony, the Versailles Chamber Orchestra,
l’Orchestre Provence-Alpes-Côte-d’Azur, and the
Honolulu Symphony. In addition, his extensive work as
a chamber musician includes invited performances at
the Colorado Music Festival, the Jeju Isle Music Festival
in South Korea, the Maui Chamber Music Festival,
Harvard University, the Modern Music Festival in
Boulder, Colorado, Britt Festival in Oregon, and
numerous festivals in his native France, including the
Berlioz, Trièves, and Chirens Festivals, as well as the
1992 Albertville Winter Olympics Music Festival. He is
also a founding member of two chamber ensembles:
Trio Manoa, a group comprised of faculty members
from the University of Hawaii, and the Equinox Duo,
with harpist Şirin Pancaroğlu, whom the Washington
Post praised for its “excellent sense of style and
impressive musicianship.” Recent appearances include
tours to China, Turkey and Brazil. Jang was a grand
prize winner at the 1989 Rodolfo Lipizer International
Violin Competition in Italy, where he was also the
recipient of the Jury’s Special Prize for outstanding
musical personality. Jang has also won prizes at the

PROGRAM NOTLARI
“Uzaklar ve Yakınlar” dünyanın dört bir yanından ve farklı
yüzyıllardan müzikler üzerine kurulmuş son derece keyifli
bir müzikal seyahat. Bu yolculukta halk müziği ile sanat
müziği iç içe geçiyor ve birbirlerinde kendilerini yeniden
şekillenmiş buluyorlar. Böyle bir seyahat için seçilen
müziklerin bestecileri arasında kimler yoktur ki… Ali
Ufki’den Dimitri Kantemiroğlu’na, oradan Alonso
Mudarra’ya, Alberto Ginastera’dan Erik Satie, Claude
Debussy, Jacques Ibert ve Gabriel Faure’ye, Manuel de
Falla ve Fritz Kreisler’den Astor Piazzolla’ya hatta daha
da yakına, günümüzün önemli İngiliz film müziği
bestecisi Stanley Myers’a kadar pek çok önemli isim.
Fransa’dan ninnilerle 17. yüzyıl Osmanlı’sının dingin saz
semaileri ya da türkülerle bir ilahi gibi besteci hanesinde
spesifik bir ismin yer almadığı bu yörelere has geleneksel
melodiler. Bütün bu müziklerin buluşma noktasıysa bu
dört müzisyenin ince zekâsı ve usta yorumculuğunda
gizli. İfade zenginlikleri ve müzikal renk paletleri çok
geniş; Gabriel Faure’nin müziğinin sarhoş edici derin
melankolikliğinden Ricardo Lorenz ya da Alberto
Ginastera’nın müziğinin şen şakrak neşeli karakterine,
Erik Satie’nin trajikomikliğinden, Türk semaileri eşliğinde
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17. yüzyıl Osmanlı’sına ya da Astor Piazzolla’nın
müziğinin yoğun şehvetine kadar... Müzik aracılığıyla
ifade edilen farklı insanlar, kültürler ve yörelerin yaşam
tarzlarına tanıklık etmek…
Arp, keman, klasik kemençe ve vurmalılardan oluşan bir
dörtlü eşliğinde, Almanya, İspanya, Arjantin, Türkiye,
Fransa ve İngiltere’den ezgilerle müzikal bir yolculuk...
Belki de uzakları artık yakın göstermenin yakınları
anlamanın vaktidir; bizden olmayan kavramını kaldırıp
tüm dünyayı müzik evreni olarak görmenin vakti. Klasik
müzik kökenlerine rağmen, ensemble müziğini
sınırlandırıcı herhangi bir tanımlamayı kabul etmeyen bir
grubun yönlendireceği bu müzikal yolculukta, stilistik
anlayıştan virtüöz icracılığa kadar her şey var. Özenle
seçilmiş müziklerden oluşan repertuar, orijinallerinden
korkusuzca ve üst düzey çeşitlilikte oluşturulmuş
eğlenceli bir menü gibi... Klasik toplulukların
uygulamalarından temel olarak farklı olan bu müzikal
materyallere oyunbaz yaklaşım, bir anlamda müziğin
doğasına sadık kalınarak yapılan kır yürüyüşüdür;
canlandırıcı, öğretici ve mutluluk verici…

8. Katakomblar Catacombae: Largo. Con mortius in lingua
mortua: Andante non roppo, con lamento
9. Tavuk ayakları altında Baba Yaga kulübesi The Hut on
Fowl’s Legs, Baba Yaga: Allegro con brio, feroce, Andante
mosso, Allegro molto
10. Kiev’de Büyük Kapı The Bogatyr Gates:
Allegro alla breve. Maestoso. Con grandezza, Meno mosso,
sempre maestoso, Grave, sempre allargando

BİR SERGİDEN TABLOLAR
PICTURES AT AN EXHIBITION
Anna Vınnıtskaya piyano piano
Piotr Ilyich Tchaikovsky
Mevsimler, 12 Karakter Parçası, Op. 37a, TH 135
The Seasons, 12 Character Pieces, Op. 37a, TH135
No. 1, Au coin du feu
No. 2, Carnival
No. 3, Chant de l’alouette
No. 4, Perce-neige
No. 5, Les nuits de Mai
No. 6, Barcarolle
No. 7, Chant d’faucheur
No. 8, La moisson
No. 9, La chasse
No. 10, Chant d’automne
No. 11, Troika
No. 12, Noël

Program Notları: Halit Süha Çelikkıran

Anna Vınnıtskaya
1983 yılında Rusya’nın Novorrissiysk kentinde, piyanist
bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Anna
Vinnitskaya, ilk piyano derslerini altı yaşındayken
annesinden almaya başladı ve dokuz yaşındayken ilk
konserini verdi. Rostov-on-Don’daki Sergey Rahmaninov
Konservatuarı’nda Sergey Ossipenko ile çalıştıktan sonra
bir piyano tanışmasında Ralf Nattkemper’in dikkatini
çekti ve Hamburg’daki Müzik ve Tiyatro Üniversitesi’ne
(HfMT) davet edildi. 2002 Ekim’inde Evgeni Koroliov ile
çalışmaya başladığı kurumda, 2009’da piyano hocası
olarak görevlendirildi. Birçok uluslararası piyano
yarışmasında dereceler elde eden sanatçının son
başarıları arasında, Brüksel’de düzenlenen Queen
Elisabeth Yarışması’nda birincilik ödülü (2007) ile
Schleswig-Holstein Festivali’nin Leonard Bernstein
Ödülü’nü alması (2008) sayılabilir. Vinnitskaya solist
olarak NDR ve SWR Radyosu Senfoni, Kraliyet Filarmoni,
İsrail Filarmoni, Münih Filarmoni, Berlin Radyosu
Senfoni, Lüksemburg Filarmoni, Belçika Ulusal, KBS
Senfoni (Seul) ve Basel Senfoni orkestraları gibi
topluluklarla düzenli olarak konserler veriyor. Birlikte
çalıştığı saygın şefler arasında Charles Dutoit, Vladimir
Fedoseyev, Louis Langrée, Marek Janowski, Emmanuel
Krivine, Gilbert Varga, Kyrill Petrenko, Juraj Valcuha,
Dimitri Jurowski, Alan Buribayev, Pietari Inkinen ve Yoel
Levi sayılabilir. Solo resitalleri kapsamında ABD, Brezilya,
Japonya, Kore, Çin ve çoğu Avrupa ülkesine giden
Vinnitskaya, Schleswig-Holstein, Rheingau, Verbier ve
La Roque d’Anthéron festivallerinde de pek çok konser
verdi. 2009–2010 ve 2011–2012 konser sezonları boyunca
Dortmund Konzerthaus’taki “Junge Wilde” serilerinde
düzenli olarak yer almaya devam edecek. Başarılı bir
kariyer sürdüren genç sanatçıların tanıtıldığı bu seriler
ülke çapında büyük bir ilgi görüyor. Rahmaninov,
Gubaidulina, Medtner ve Prokofiev’in yapıtlarını
seslendirdiği ilk albümünü 2009 Nisan’ında Fransız
Naïve firmasından yayınlayan sanatçı, bu albümle
Diapason d’Or Nouveauté ve Classica dergisinin Choc du
Mois ödülünü kazandı (Haziran 2009); Piano News

Modest Mussorgsky
Bir Sergiden Tablolar
Pictures at an Exhibition
Gezinti Promenade: Allegro giusto, nel modo russico, senza
allegrezza, ma poco sostenuto
1. Gnomus (Cüce): Sempro vivo
Gezinti Promenade: Moderato commodo assai e con
delicatezza
2. Il vecchio castello (Eski Şato): Andantino molto cantabile
e con dolore
Gezinti: Moderato non tanto, pesamente
3. Tuileries: Allegretto non troppo, capriccioso
4. Bydlo: Sempre moderato, pesante
Gezinti Promenade: Tranquillo
5. Yumurtadan çıkmamış civcivlerin dansı Ballet of the
Unhatched Chicks: Scherzino, Vivo, leggiero
6. Samuel Goldenberg & Schmuyle: Andante, Grave,
Energico, Andantino, Andante, Grave
Gezinti Promenade: Allegro giusto, nel modo russico, poco
sostenuto
7. Limoges’de Pazar Yeri The Market at Limoges:
Allegretto vivo, sempre scherzando, Meno mosso sempre
capriccioso

Sponsor

MURAT BARLAS
İstanbul Modern’e de€erli iﬂbirli€i için
teﬂekkür ederiz.
We would like to thank Istanbul Modern for
their kind collaboration.
52

08.06.2011, 20.00
İstanbul Modern
53

© Esther Haase

Symphony Orchestra. Charles Dutoit, Vladimir
Fedoseyev, Louis Langrée, Marek Janowski, Emmanuel
Krivine, Gilbert Varga, Kyrill Petrenko, Juraj Valcuha,
Dimitri Jurowski, Alan Buribayev, Pietari Inkinen, and
Yoel Levi are among the distinguished conductors
Vinnitskaya has already worked with. Solo recitals have
led her so far to the US, Brazil, Japan, Korea, China, and
to most of the European countries. Anna Vinnitskaya
also frequently appears at numerous international
festivals such as the Schleswig-Holstein, Rheingau,
Verbier, and the Piano Festival of La Roque d’Anthéron.
Throughout the concert seasons 2009/10–2011/12, she
is taking part in the concert series “Junge Wilde” at the
Konzerthaus Dortmund. This special series, presenting
seven young artists who follow a career of major
proportions, attracts great attention nationwide. In April
2009 her debut CD for the French label Naïve was
published, featuring works by Rachmaninoff,
Gubaidulina, Medtner and Prokofiev. This recording was
awarded the Diapason d’Or Nouveauté as well as the
Choc du Mois of Classica magazine (June 2009).
Furthermore, it was appointed “CD des Doppelmonats”
of Piano News magazine and nominated for a MIDEMClassical Award in the “Instrumental Solo” category. In
autumn 2010, this highly successful CD will be followed
by another release for Naïve – Anna Vinnitskaya’s first
recording with orchestra as the soloist of the Deutsche
Sinfonieorchester Berlin under Gilbert Varga.

dergisinin “CD des Doppelmonats” adayı oldu ve “Solo
Enstrüman” kategorisinde MIDEM-Klasik Ödülü’ne de
aday gösterildi. Sanatçı ilk orkestralı kaydını 2010 yılında
Gilbert Varga yönetimindeki Deutschesinfonieorchester
Berlin’le yine Naïve’den yayınladı.
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Anna Vınnıtskaya
Anna Vinnitskaya was born in 1983 in Novorossiysk,
Russia to pianist parents. She received her first piano
lessons from her mother at the age of six and made her
first public appearance when she was nine years old.
After studies with Sergei Ossipenko at the Sergei
Rachmaninoff Conservatoire in Rostov-on-Don,
Vinnitskaya attracted the attention of Ralf Nattkemper at
a piano competition and was finally invited by him to the
University of Music and Theatre in Hamburg (HfMT),
where she started studying with Evgeni Koroliov in
October 2002. In October 2009, she has been appointed
professor for piano at the same institution. She won
several international piano competitions. Among the
latest awards are the First Prize at the Queen Elisabeth
Competition in Brussels (2007) and the Leonard
Bernstein Award of the Schleswig-Holstein Music
Festival (2008). As a soloist she regularly performs with
renowned orchestras such as the NDR and SWR Radio
Symphony Orchestras, the Royal Philharmonic
Orchestra, the Israel Philharmonic Orchestra, the
Munich Philharmonic Orchestra, the Radio Symphony
Orchestra Berlin, the Luxembourg Philharmonic
Orchestra, the National Orchestra of Belgium, the KBS
Symphony Orchestra Seoul as well as the Basel

Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
Mevsimler, 12 Karakter Parçası, Op. 37a, TH 135
No. 1, Au coin du feu
No. 2, Carnival
No. 3, Chant de l’alouette
No. 4, Perce-neige
No. 5, Les nuits de Mai
No. 6, Barcarolle
No. 7, Chant d’faucheur
No. 8, La moisson
No. 9, La chasse
No. 10, Chant d’automne
No. 11, Troika
No. 12, Noël
Çaykovski 1875’te Petersburg’da yayımlanan Nuvellist adlı
müzik dergisi için her ay bir parça yazmayı kabul etmiş
ve 1875’in aralık ayında başladığı ve 1876’nın kasım
ayında tamamladığı bu 12 parçadan oluşan eser de
Mevsimler adıyla anılmış; Opus 37a olarak
numaralanmıştır. Çaykovski her ay geciktirmeden
göndermesi gereken bu parçaları yazmayı
unutabileceğini düşünerek endişelenmiş ve hizmetlisine
de bunları kendisine düzenli olarak hatırlatmasını tembih
etmiş. Hizmetli her ayın başında çalışma odasına gelerek
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No. 10 - Ekim: Chant d’automne (Sonbahar Şarkısı)
Re minör tonda, 4/4’lük ölçüde, ağırca, ıstıraplı ve çok
ezgisel (Andante doloroso e molto cantabile) tempoda
beliren nostaljik tema kibar ve rapsodik anlatımla
sonbaharın hüznünü yansıtır. Bir ara müziği (intèrlude)
biçimindeki orta bölmeden sonra, sol elin resitatif tarzı
yorumuyla ana temaya dönülür ve çok hafif (ppp) sona
erer.
No. 11 - Kasım: Troika (Troyka) Parlak mi majör tonda,
4/4’lük ölçüde, ılımlı neşede (Allegro moderato) üç atın
çektiği bir kızakla, troyka ile gezinti, sanki çıngıraklar da
duyuluyormuş gibi canlandırılır. Bu çok ünlü parça,
şaşmaz çekicilikteki ana temasıyla, orta bölmede daha da
hareketlenir. Sonda ise ana temanın zayıflayan akorlarla
çalınması, sağ eldeki süslemeler kar tanelerini anımsatır.
No. 12 - Aralık: Noël (Noel Zamanı) La bemol majör
tonda, 3/4’lük ölçüde, tipik Çaykovski stilinde akıcı bir
vals (Tempo di Valse) ile yılın son günleri canlandırılır.
Çok zarif ve çok sade orta bölme, belki de mum ışığında
mutluluğu yansıtır gibi, dört notalı sevimli bir figürle mi
majör tonda duyurulur. Sonra küçük bir kadansla başa
dönülür; ana tema anımsanarak ve sol elin oktavlı geçişi
ile sakin sona ulaşılır. Yıl sona ermiştir...

görevini yapmış: “Pyotr İlyiç, St. Petersburg’a yine bir
şeyler yollamanın zamanı geldi!...” Her ayın adını ve o
ayın karakteristik bir unsurunu yansıtan bu parçalar
piyano için yazılmış olmasına karşın, büyük ilgi gördüğü
için başka çalgılara da uygulanmıştır.
No. 1 - Ocak: Au coin du feu (Ocak Başında) La majör
tonda, 3/4’lük ölçüde, sade ve ılımlı hızda, ancak duygulu
(Moderato semplice, ma espressivo) tempoda önce
istekli başlar; sonra zarifçe ancak biraz sürüklenen, o
kadar hızlı olmayan (meno mosso) tempodaki bölmede
hafif arpejlerle durulur. Girişin tekrarından sonra
morendo (ölen) bir coda ile her iki tema anımsanır.
No. 2 - Şubat: Carnival (Karnaval) Re majör tonda,
2/4’lük ölçüde, konuya uygun neşeli (Allegro giusto)
tempoda o ay başlayan gösterişli eğlenceleri canlandırır.
No. 3 - Mart: Chant de l’alouette (Tarlakuşunun Şarkısı)
Sol minör tonda, 2/4’lük ölçüde, ağırca ve duygulu
(Andante espressivo) tempoda sakin ve zevkli rapsodik
anlatımla kuşun ötüşü, bu küçük ama büyüleyici
minyatürle, sonra biraz da hızlanarak yansıtılır.
No. 4 - Nisan: Perce-neige (Kardelen) Si bemol majör
tonda, 6/8’lik ölçüde, hareketli bir neşede ve biraz da
gecikmeli (Allegretto con moto e un poco rubato)
tempoda, Nisan’da açan bu çiçekleri, orta bölmede zarif
ve daha canlanan (con grazia e poco meno animato)
tempoda doğaçlama gibi tasvir eder.
No. 5 - Mayıs: Les nuits de Mai (Mayıs Geceleri) Sol
majör tonda, 9/8’lik ölçüde, ağırca (Andantino) tempoda
yuvarlanan akorlarla başlar. Orta bölme ise 2/4’lük
ölçüde, neşeli ve şakrak (Allegro giocoso) tempoda,
Schumann tarzında, yıldızlı geceleri anlatır gibidir. Ancak
sonra yine sakin bölüme dönülür ve parça çok hafif (ppp)
sona erer.
No. 6 - Haziran: Barcarolle (Barkarol) Sol minör tonda,
4/4’lük ölçüde, ağırca ve ezgisel (Andante cantabile)
tempoda Çaykovski’nin en güzel ezgilerinden biri
dalgalarla sallanan gondol ritminde duyurulur; orta
bölmede Majöre dönüşen ve hızlanan (poco più mosso)
parça, yine hafifçe sönerek (morendo) tekrarlanan
akorlarla sona erer.
No. 7 - Temmuz: Chant d’faucheur (Orakçının Şarkısı)
Mi bemol majör tonda, 4/4’lük ölçüde, ılımlı neşedeki
hareketli (Allegro moderato con moto) tempoda kesin bir
temayla tarlaları biçen orakçı tanımlanır. Sert ve staccato
orta bölmeden sonra yine aynı tempoya (Tempo I)
dönülerek bu kez canlı triyolelerle bu hareket yine yansır.
No. 8 - Ağustos: La moisson (Hasat) Si minör tonda,
6/8’lik ölçüde, neşeli ve canlı (Allegro vivace) tempoda
hasat mevsiminin verdiği mutluluk, bir halk havası
biçiminde duyurulur. Orta bölme ise yumuşak,
dinlendirici ezgiselliktedir.
No. 9 - Eylül: La chasse (Av) Sol majör tonda, 4/4’lük
ölçüde, neşeli ama fazla çabuk olmayan (Allegro ma non
troppo) tempoda, çifte noktalı vurgulamalarla beliren
fanfarlar ve av borularını tasvir eden triyolelerle bir av
sahnesi canlandırılır. Ortada çok az sakinleşen parça,
sonda ise daha enerjik şekilde sona erer.

Modest Mussorgsky (1839–1881)
Bir Sergiden Tablolar
Gezinti: Allegro giusto, nel modo russico, senza allegrezza,
ma poco sostenuto
1. Gnomus (Cüce): Sempro vivo
Gezinti: Moderato commodo assai e con delicatezza
2. Il vecchio castello (Eski Şato): Andantino molto cantabile
e con dolore
Gezinti: Moderato non tanto, pesamente
3. Tuileries: Allegretto non troppo, capriccioso
4. Bydlo: Sempre moderato, pesante
Gezinti: Tranquillo
5. Yumurtadan çıkmamış civcivlerin dansı: Scherzino, Vivo,
leggiero
6. Samuel Goldenberg & Schmuyle: Andante, Grave,
Energico, Andantino, Andante, Grave
Gezinti: Allegro giusto, nel modo russico, poco sostenuto
7. Limoges’de Pazar Yeri: Allegretto vivo, sempre scherzando
Meno mosso sempre capriccioso
8. Katakomblar: Largo. Con mortius in lingua mortua:
Andante non roppo, con lamento
9. Tavuk ayakları altında Baba Yaga kulübesi: Allegro con
brio, feroce, Andante mosso, Allegro molto
10. Kiev’de Büyük Kapı: Allegro alla breve. Maestoso.
Con grandezza, Meno mosso, sempre maestoso, Grave,
sempre allargando
Müzik uğruna askerlikten ayrılan, yaşamını sürdürmek
için devlet hizmetinde basit bir memurluğa katlanan,
sonra da sanat aşkıyla görev duygusu arasında ruhsal
bunalıma giren ve içki yüzünden 42 yaşında, Petersburg
Askeri Hastanesi’nde sefalet içinde ölen Mussorgsky’nin,
ünlü besteleri arasında Boris Godunov Operası’ndan
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başka Çıplak Dağda Bir Gece ve Bir Sergiden Tablolar
adlı eserleri başta gelir. Daha önce birçok piyano parçası
yazan Mussorgsky, bu eseri, 1873’te ölen mimar ve
ressam Victor Aleksandrovich Hartmann’ın anısına ertesi
yıl düzenlenen sergide yer alan on tablo üzerine solo
piyano için bestelemiş ve sergiyi gerçekleştiren arkadaşı,
sanat eleştirmeni Stasov’a ithaf etmiştir. Sergiyi gezerken
çok duygulanan besteci düşüncelerini “Hartmann
ölürken değersiz yaratıklar yaşamlarını sürdürüyor” diye
belirtmiş ve yakın arkadaşının eserlerini müziğiyle
yaşatmaya karar vermişti. Böylece doğan eser, bu on
tablonun adlarını taşıyan bölümlerden oluşur. Sonradan
ünlü orkestra şefi Sergei Koussevitzky’nin isteği üzerine
Maurice Ravel eseri 1922’de çok başarılı şekilde
orkestraya uygulamıştır. Eseri önce Rimsky-Korsakov,
sonra da Henry Wood, Leopold Stokovsky, Walter Goehr
gibi müzikçiler de orkestra için düzenledilerse de
Ravel’in mükemmelliğine ulaşamadılar. Eserin
başlangıcında ve tabloların arasında yer alan beş Gezinti
(Promenade), resimden resme geçişleri simgeler.
Mussorgsky, bu müzik için şöyle demiş: “Promenade’da
benim fizyonomim canlansın istedim!” Gezinti’de, 5/4 ve
6/4’lük ölçülerde sürekli değişen ritimde marş benzeri
ana tema, fazla hızlanmadan, belirgin (senza allegrezza)
ve Rus stilinde (nel modo russico) başlığını taşır.
Dinleyicilerin kolayca aklında kalan bu motif, tabloların
daha kolay seçilmesini sağlar. 1. Tablo bir Cüce’yi
(Gnomus) canlandırır. Onun önce 3/4’lük ölçüde, çarpık
bacakları üzerinde aksak, aynı zamanda çok canlı
(Sempro vivo) ve komik yürüyüşünü görür gibi oluruz.
Gezinti’den (Promenade) sonraki 2. Tablo, Il Vecchio
Castello (Eski Şato) orta hızda, şarkı söyler biçimde ve
hüzünlü (Andantino molto cantabile e con dolore)
havada, 6/8’lik ölçüde, gezginci bir Ortaçağ ozanını
yüksek duvarların dibinde gösterir. Tekrar bir Gezinti’den
sonra 3. Tablo, Paris’teki Tuileries Sarayı’dır. Pek çabukça
olmayan ve kaprisli (Allegretto non troppo, capriccioso)
tempoda, 4/4’lük ölçüde, sarayın ünlü bahçelerinde
oynayan, dadılarıyla tartışan çocuklar canlandırılır. Orta
hıza yakın ve ağırbaşlı (Sempre moderato, pesante)
tempoda, 2/4’lük ölçüde yorumlanan Bydlo 4. Tablo’dur.
Polonya yapısı bu ağır öküz arabası, gürültülü bir kağnı
gibi, –güçlü direngen bas (Basso ostinato) eşliğinde–
arabayı süren köylünün söylediği halk şarkısıyla
sergilenir. Dördüncü kez duyulan sakin (Tranquillo)
Gezinti’den sonraki 5. Tablo, 2/4’lük ölçüde, canlı ve
hafif biçimde, şakacı (Scherzino, Vivo, leggiero) yapıdaki
“Yumurtadan Çıkmamış Civcivlerin Dansı”dır. Hartmann
bu tabloyu, ünlü koreograf Petipa’nın Trilby adlı balesine
taslak olarak hazırlamıştı. 6. Tablo, Samuel Goldenberg
ve Schmuyle adlı, biri zengin, şişman ve oturaklı tavırda
konuşan; diğeri –tam aksine– fakir, zayıf, titrek ve
ötekine yalvararak eğilen tavırdaki iki Polonya Yahudi’sini
4/4’lük ölçüde canlandırır. Ağırca (Andante), aheste
(Grave), enerjik (Energico), ağırcadan biraz hızlı
(Andantino), yine Andante ve Grave tempolarda bu
konuşmayı yansıtır. Gezintiden sonra 7. Tablo,

Limoges’de Pazar Yeri’ni gösterir. Pazarcı kadınların
canlı ve kaprisli (Allegretto vivo, capriccioso) tempoda,
4/4’lük ölçüde çekişmeleri sürekli bir devinim
(perpetuum mobile) gibi yansır. En sonda, hepsinin bir
ağızdan, gürültülü bağırışları duyulur. 8. Tablo ağır
(Largo) tempoda ve 6/4’lük ölçüde canlandırılan yeraltı
mezarları, katakomblardır (Catacombae). Karanlık ve
ciddi havadaki müzikle ressam Hartmann, elinde
lambayla bir Paris katakombunda canlandırılır. Müzik iki
bölmeye, Sepulchrum Romanum (Roma Mezarları) ve
“Cum mortius in lingua mortua”ya ayrılır: Hüzünlü
akorlarla uzayan müziğin “Cum mortius in lingua
mortua” (Ölülerle, ölülerin dilinde) bölmesi için
Mussorgsky “Hartmann’ın yaratıcı ruhu beni, içini
hafifçe aydınlattığı kurukafalara doğru yöneltiyor” der. Bu
mistik bölmede si minör tondaki “gezinti” üzerine
uygulanan müzik, ses tekrarları (tremolo) biçiminde
figürlerle güçlendirilmiştir. 9. Tablo “Tavuk Ayakları
Altında Baba Yaga Kulübesi”, Rus halk efsanelerinin
büyücüsü Baba Yaga’nın bir saatin içinde görünen
resmini tasvir eder. Mussorgsky büyücüyü öfkeli, çabuk
(Allegro con brio, feroce) tempoda ve 2/4’lük ölçüde,
alışılmış biçimde, uçan bir cadı olarak canlandırır. Baba
Yaga, tavuk ayakları altındaki kulübesinde yaşamakta,
ancak kor halindeki havan ve havaneli yardımıyla
uçmaktadır. 10. Tablo, surlarla çevrili Kiev kentinin ünlü,
büyük kapısını gösterir. Bohatir Kapısı adıyla anılan bu
muazzam kütle Rus stilinde yapılmıştır. Törensel tarzda
(Maestoso), büyüklükle (con grandezza) ve 4/4’lük
ölçüde güçlü ulusal marşlardan sonra koraller, çan
sesleri benzetimiyle, doğal ve görkemli bir manzara
çizilir. Gezinti temasıyla karışan bu temalar sonra olgun
(Grave) ve çok ağırlaşarak (Sempre allargando) tempoda
eseri törensel sona ulaştırır. (Süre 31’)
Program Notları: İrkin Aktüze

Prologue: Allegro moderato
Somewhere: Adagio
Scherzo: Vivace leggiero
Mambo: Presto
Cha-Cha: Andantino con grazia
Meeting Scene: Meno mosso
Cool Fugue: Allegretto
Rumble: Allegro molto
Finale: Adagio

BATI YAKASININ HİKÂYESİ
WEST SIDE STORY
Ferhan & Ferzan Önder piyano ikilisi piano duo
Martın Grubınger vurmalı çalgılar percussions+
Martın Grubınger Sen. vurmalı çalgılar percussions
Leonard Schmıdınger vurmalı çalgılar percussions
Igor Stravinsky
İki Piyano İçin Tango
Tango for Piano Duo

Ferhan & Ferzan Önder
Ferhan & Ferzan Önder kardeşler, heyecan verici
yorumlarıyla, genç nesil piyano ikilileri arasında umut
vaat eden müzisyenler olarak klasik müzik dünyasında
kendilerine özel bir yer edindiler. Piyano çalmaya on
yaşında başlayan ikilinin dört yıl sonra İtalya’nın Terni
kentindeki Uluslararası Piyano İkilileri Yarışması’nda
kazandığı Jüri Özel Ödülü’nü bir dizi başka ödüller ve
Hamburg’daki Uluslararası Piyano İkilileri Yarışması’nı
kazanmaları izledi. Bu tarihten sonra kariyeri ivme
kazanan Önderler Avrupa’nın tamamında, Uzakdoğu ve
Amerika’da birçok konser verdi. Sanatçıların yer aldıkları
saygın mekânlar arasında Guggenheim (New York),
Wigmore Hall (Londra), Semperoper (Dresden), Gasteig
ve Prinzregententheater (Münih), Alte Oper (Frankfurt),
Gewandhaus (Leipzig), Liederhalle (Stuttgart),
Musikhalle (Hamburg), Philharmonie (Berlin), Glocke
(Bremen), Tonhalle (Zürih), Concertgebouw
(Amsterdam), Philharmonie (Cologne), Palau de la
Musica (Barcelona), Suntory Hall (Tokyo), İstanbul,
Taipeh, Salzburg ve yaşadıkları Viyana’daki Musikverein
ve Konzerthaus bulunuyor. Başarılı ikili, Rheingau Müzik
Festivali, Salzburg Festivali, Bonn’daki BeethovenFest,
Wiener Festwochen, Mozartfest, Würzburg, Kuhmo Oda
Müzik Festivali, Festival Classique de la Haute Provence,
Sommets Musicaux Gstaad, Festival MeckelnburgVorpommern, İstanbul ve Eskişehir müzik festivalleri,
Ludwigsburger, Heidelberger and Weilburger
Schlossfestspiele gibi saygın etkinliklere davet edildi.
2003’te Sir Peter Ustinov ile Festspiele MecklenburgVorpommern ve Linz’te düzenlenen Voestiva’da konser
veren Önderler, müzik ve edebiyatı buluşturan benzer
projelerde Cornelia Froboess, Armin Müller-Stahl,
Friedrich von Thun, Günther Jauch ve Roger Willemsen’le
ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Düzenli olarak konser
verdikleri topluluklar arasında Staatskapelle Dresden,
Mozarteum Orchestra, Bruckner Orchestra Linz, Dresden
Filarmoni, Philharmonia Wien, Stuttgart Filarmoni,
Zurich ve Stuttgart oda orkestraları, MDR Orchestra
Leipzig, Orchestra Sinfonica di Milano, Haydn Orchestra

İki Piyano ve Üç Vurmalı Çalgı İçin “Bahar Ayini”
“Le sacre du Printemps” for Piano Duo and Three
Strings
I. Bölüm Part I: L’adoration de la terre
Introduction (Giriş): Lento
Les augures printaniers: Danse des adolescentes: Tempo
giusto
Jeu du rapt: Presto
Rondes printanières: Tranquillo
Jeux des cités rivales: Molto allegro
Cortège du Sage
Adoration de la terre - Le Sage: Lento
Danse de la terre: Prestissimo
II. Bölüm Part II: Le sacrifice
Introduction: Largo
Cercles mystérieux des adolescentes: Andante con moto
Glorification de l’Elu: Vivo
Evocation des ancêtres: Lento
Action rituelle des ancêtres
Danse sacrale - l’Elue
Iannis Xenakis
Rebond b+
Béla Bartók
İki Piyano ve İki Vurmalı Çalgı İçin Sonat, SZ 110
Sonata for Piano Duo and Two Percussions, SZ110
Assai lento-Allegro molto
Lento, ma non troppo
Allegro, ma non troppo
Leonard Bernstein
İki Piyano ve Üç Vurmalı Çalgı İçin Batı Yakası
Hikâyesi’nden Senfonik Danslar (Düz. Martin Grubinger)
Symphonic Dances for Piano Duo and Three
Percussions from West Side Story (Arr. Martin
Grubinger)

Sponsor
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Bozen, Rheinland-Pfalz Filarmoni, Tonkünstler
Orkestrası, RSO Zagreb ve Bilkent Senfoni Orkestrası
bulunuyor. Başarılı geçen bir turne kapsamında Hubert
Soudant yönetimindeki Mozarteum Orchestra Salzburg’la
belli başlı kentlerinde konserler verdikleri Japonya’da
2004 yılında Christian Arming yönetimindeki New Japan
Philharmonic ile bir dizi konser daha verdiler. Turneler
kapsamında Florida Filarmoni Toledo Senfoni ile Meksika
ve ABD’de müzikseverlerle buluşan ikili, bugüne kadar
Howard Griffiths, Christian Arming, John Axelrod, Hans
Graf, Max Pommer, Ola Rudner, Stefan Sanderling,
Hubert Soudant, Muhai Tang, Israel Yinon, Gilbert Varga,
Stefan Vladar, Hugh Wolff ve Massimo Zanetti gibi saygın
şeflerle çalıştı. Vivaldi’nin Dört Mevsim’i ve Gustav
Nottebohm’un Bach Varyasyonlarını seslendirdikleri, EMI
Classics’ten çıkan ilk albümleri German Phono
Academy’nin saygın ECHO Klassik Ödülü’nü kazandı.
Yine aynı etiketle çıkardıkları ikinci albüm 2003 tarihli 1001
Nights/Sheherezade oldu. Ferhan & Ferzan Önder solo
piyano çalışmalarına Hacettepe Üniversitesi Ankara
Devlet Konservatuarı’nda başladı ve Noel Flores ile Paul
Badura-Skoda ile çalıştıkları Viyana Müzik Akademisi’nde
devam etti. “Salzburg Şehri Tanıtım Ödülü”nü
kazanmaları dolayısıyla Salzburg Festivali’nde verdikleri
konserden bu yana, piyano ikililerinin duayeni Alfons
Kontarsky ile yakın bir ilişki içinde olan Önderler, 2003’te
UNICEF’in İyi Niyet Elçisi seçildiler.
Ferhan & Ferzan Önder
The young twin-sisters Ferhan & Ferzan Önder have
established themselves as one of the most promising
piano duo of the younger generation in the world’s
concert circuit for their electrifying playing. They began
playing the piano only at age ten. Four years later, they
would win the “Jury Special Award” at the International
Duo Competition in Terni, Italy. After a series of further
prizes, Ferhan & Ferzan won the First Prize at the
International Piano Duo Competition in Hamburg.
Extensive concert tours have then taken the pianists
throughout Europe, the Far East and America. They have
performed at the Guggenheim (New York), London’s
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Martın Grubınger
Vurmalı çalgılar ustası, Avusturyalı Martin Grubinger,
henüz çok genç yaştayken katıldığı birçok uluslararası
yarışmada müzik dünyasının dikkatini çekti. Japonya’nın
Okaya kentinde düzenlenen Dünya Marimbafon
Yarışması’nda finale kalan en genç müzisyen olması ve
Norveç’teki EBU Yarışması’nda finale kalması bu
başarılardan önemli olanlardı. Son derece geniş bir
repertuara sahip olan sanatçı, 2006’da Bonn’daki
BeethovenFest’te gerçekleştirdiği “The Percussive
Planet” adlı büyük projeyle eleştirmenlerin ve izleyicilerin
büyük hayranlığını kazandı. 2006 Kasım’ında Viyana’nın
saygın Musikverein salonunda John Axelrod
yönetimindeki Viyana Radyo Senfoni Orkestrası’yla ikisini
Rolf Wallin ve Anders Koppel’in kendisi için yazdığı altı
vurmalı çalgılar konçertosunu seslendirerek başarılarını
sürdürdü. Salzburg doğumlu Grubinger müzik eğitimine
Linz’teki Bruckner Konservatuarı’nda başladı ve
çalışmalarını Salzburg Mozarteum’da sürdürdü. Kısa bir
süre sonra Avrupa’nın dört bir yanında saygın festivaller
ve müzik merkezlerinde resital ve orkestra eşliğinde
konserler vermeye başlayan sanatçı, 2007 yazında
Schleswig-Holstein Müzik Festivali’nde Bernstein
Ödülü’nü kazandı ve 2007–2008 sezonunda Viyana
Konzerthaus’un tavsiyesiyle ünlü “Yükselen Yıldızlar”
serisi kapsamında solist olarak Philharmonie (Köln),
Concertgebouw (Amsterdam), Palais des Beaux Arts
(Brüksel), Megaron (Atina) ve Carnegie Hall (New York)
gibi dünyanın önde gelen mekânlarında konserler verdi.
Hamburg’daki Laeiszhalle, Berlin’deki Konzerthaus ve
Baden-Baden’deki Festspielhaus gibi mekânların yanı
sıra Bregenz ve Schleswig-Holstein müzik festivallerinde
sahneye çıkan sanatçı, Rheingau Müzik Festivali, Weimar
Kunstfest, Lucerne ve Salzburg festivallerinde de konuk
sanatçı olarak müzikseverlerle buluştu. 2008–2009
sezonunda Leipzig Gewandhaus’un sürekli sanatçısı
olmasıyla başlayan başarılarını Salzburg Festivali’nde
solist olarak ilk konseri ve bir yıl sonra Jeuness
Musicales’in Würth Ödülü’nü alması izledi. Yalnızca
Deutsche Grammophon firması ile çalışan Grubinger’in
ilk CD’si Drums ‘n’ Chant 2010 Ekim’inde piyasaya çıktı.
Münih, Dresden ve Hamburg Filarmoni, NDR
Sinfonieorchester Hamburg, NDR Radiophilharmonie
Hannover, hr-Sinfonieorchester, Gewandhausorchester
Leipzig, Luzern Senfoni, Orquesta Sinfónica de Castilla y
León, Radio Sinfonieorchester Wien, Hong Kong
Sinfonietta, Tayvan Ulusal Senfoni ve Oslo Filarmoni
orkestralarıyla verdiği konserler kariyerinin diğer önemli
etkinlikleri oldu. Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen ve Rafael Frühbeck yönetiminde Bergen
Filarmoni Orkestrası’yla turneler gerçekleştirdi ve
Tokyo’daki ünlü Suntory Hall’da Bakır Nefesliler ve
Vurmalı Çalgılar Festivali’nde yer aldı. Sanatçının 2010–
2011 sezonunda öne çıkan etkinlikleri arasında Andris
Nelsons yönetiminde City of Birmingham Orkestrası ve
Andrew Litton yönetimindeki Bergen Filarmoni
Orkestrası’yla gerçekleştireceği turneler, Jonathan Nott
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Wigmore Hall, Semperoper (Dresden), Gasteig and
Prinzregententheater (Munich), Alte Oper (Frankfurt),
Gewandhaus (Leipzig), Liederhalle (Stuttgart),
Musikhalle (Hamburg), Philharmonie (Berlin), Glocke
(Bremen), Tonhalle (Zürich), Concertgebouw
(Amsterdam), Philharmonie (Cologne), Palau de la
Musica (Barcelona), İstanbul, Suntory Hall (Tokyo),
Taipeh, Salzburg and Musikverein, Konzerthaus in their
hometown Vienna. The twins have been invited to
perform at various music festivals: Rheingau Music
Festival, Salzburg Festival, BeethovenFest Bonn, Wiener
Festwochen, Mozartfest, Würzburg, Kuhmo Chamber
Music Festival, Festival Classique de la Haute Provence,
Sommets Musicaux Gstaad, Festival MeckelnburgVorpommern, İstanbul and Eskişehir Music Festivals,
Ludwigsburger, Heidelberger and Weilburger
Schlossfestspiele. In 2003, they performed with Sir Peter
Ustinov at the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern
and at the Voestiva in Linz. Similar musical-literary
projects led to collaboration with Cornelia Froboess,
Armin Müller-Stahl, Friedrich von Thun, Günther Jauch
and Roger Willemsen. Ferhan & Ferzan Önder perform
regularly with major orchestras like Staatskapelle
Dresden, Mozarteum Orchestra, dem Bruckner
Orchestra Linz, Dresdner Philharmonic, Philharmonia
Wien, Stuttgart Philharmonic, Zurich and Stuttgart
Chamber Orchestras, MDR Orchestra Leipzig, Orchestra
Sinfonica di Milano, Haydn Orchestra Bozen,
Rheinland-Pfalz Philharmonic, Tonkünstler-Orchester
Niederösterreich, RSO Zagreb and Bilkent Symphony
Orchestra in Ankara. As a result of successful concert
tours in Japan, Ferhan & Ferzan toured all major
Japanese cities with the Mozarteum Orchestra Salzburg
under Hubert Soudant. In 2004, they returned to Japan
for concerts with the New Japan Philharmonic under
Christian Arming. Other concert tours took them to
Mexico and USA to perform with Florida Philharmonic
and Toledo Symphony. The duo has worked with
conductors such as Howard Griffiths, Christian Arming,
John Axelrod, Hans Graf, Max Pommer, Ola Rudner,
Stefan Sanderling, Hubert Soudant, Muhai Tang, Israel
Yinon, Gilbert Varga, Stefan Vladar, Hugh Wolff and
Massimo Zanetti. Their first CD for EMI Classics,
displaying Vivaldi’s Four Seasons and the Bach
Variations by Gustav Nottebohm, won the coveted
ECHO Klassik Prize of the German Phono Academy.
The next release of the Önders for EMI was in fall 2003:
1001 Nights/Sheherezade. Ferhan & Ferzan Önder initially
received their solo training at the Hacettepe University
in Ankara, then at the Academy of Music in Vienna with
Noel Flores and Paul Badura-Skoda. Since their
appearance at the Salzburg Festival on the occasion of
being presented the “Promotion Prize of the City of
Salzburg”, the twins enjoy a close professional
relationship with Alfons Kontarsky, the doyen of piano
duos. In 2003, they have been appointed “Goodwill
Ambassadors” of UNICEF.

yönetimindeki NHK Senfoni Orkestrası’yla vereceği
konserler, Kansas City Senfoni eşliğinde ABD’de vereceği
ilk orkestral konser, Riccardo Chailly yönetiminde
Gewandhausorchester Leipzig, Münih ve Dresden
Filarmoni ve NDR’nin her iki orkestrasıyla vereceği
konserler bulunuyor. Viyana Filarmoni ile vereceği ilk
konser, Viyana’daki Konzerthaus’ta sürekli sanatçı olarak
performansları ve Köln Filarmoni ile Camera Salzburg
eşliğindeki konserleri de sanatçının 2011–2012 sezonu
programında öne çıkan etkinlikler.
Martın Grubınger
The Austrian multi-percussionist Martin Grubinger had
already garnered attention in his youth, having
appeared at several international competitions. He was,
for example, the youngest finalist at the second World
Marimbaphone Competition held in Okaya, Japan, and
a finalist at the EBU Competition in Norway. Martin
Grubinger’s repertoire is unusually broad. In
September 2006 he presented his major project at the
renowned BeethovenFest Bonn, ‘The Percussive
Planet’, astonishing critics and audience alike. Another
highlight was his performance at the Musikverein in
Vienna along with the Radio Symphonieorchester Wien
and John Axelrod in November 2006, performing six
percussion concertos, two of which had been specially
composed for him by Rolf Wallin and Anders Koppel.
Born in Salzburg, Martin Grubinger studied at the
Bruckner Conservatoire in Linz and at the Salzburg
Mozarteum. He soon appeared throughout Europe,
giving recitals and orchestral concerts in renowned
venues and at prestigious festivals. In Summer 2007 he
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received the Bernstein Award from the SchleswigHolstein Music Festival and in 2007/8 was
recommended by the Vienna Konzerthaus for the
renowned concert cycle “Rising Stars”, in which he
appeared as soloist at some of the world’s most famous
concert halls including the Philharmonie Cologne,
Concertgebouw Amsterdam, Palais des Beaux Arts
Brussels, Athens Megaron, and Carnegie Hall New
York. He also performed at Hamburg’s Laeiszhalle,
Berlin Konzerthaus and Baden-Baden Festspielhaus, as
well as the Bregenz and Schleswig-Holstein Music
Festivals. Regular guest appearances also include the
Rheingau Music Festival, Weimar Kunstfest, Lucerne
Festival and the Salzburg Festival. 2008/9 saw him
named Artist in Residence of the Leipzig Gewandhaus,
and his triumphant debut at the Salzburg Festival,
followed by the Jeunesses Musicales’ Würth Prize a year
later. Martin Grubinger has signed an exclusive
recording contract with Deutsche Grammophon; his
first CD recording, Drums ‘n’ Chant, has been released
in October 2010. Other mile stones in his career include
concerts with the Münchner, and Dresdner
Philharmoniker, as well as the Hamburg Philharmonic,
the NDR Sinfonieorchester Hamburg, NDR
Radiophilharmonie Hannover, hr-Sinfonieorchester,
Gewandhausorchester Leipzig, Luzerner
Sinfonieorchester, Orquesta Sinfónica de Castilla y
León, Radio Sinfonieorchester Wien, Hong Kong
Sinfonietta, National Symphony Orchestra of Taiwan
and Oslo Philharmonic Orchestra. Grubinger has also
toured with Die Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen and the Bergen Philharmonic Orchestra under
Rafael Frühbeck de Burgos and appeared at the Brass &
Percussion Festival at the renowned Suntory Hall in
Tokyo. Highlights of the current season include tours
with the City of Birmingham Symphony Orchestra and
Andris Nelsons and with the Bergen Philharmonic
Orchestra and Andrew Litton, concert engagements
with NHK Symphony Orchestra and Jonathan Nott, his
US orchestral debut with the Kansas City Symphony
and reinvitations from the Gewandhausorchester
Leipzig with Riccardo Chailly, Munich and Dresden
Philharmonic, as well as both NDR orchestras. Further
ahead, the 2011/12 season sees his debut with the
Wiener Philharmoniker, Artist in Residence of Vienna
Konzerthaus, and appearances at Cologne’s
Philharmonie and with Camerata Salzburg.

Kontrapunkte Wien. Since 1996 he has been lecturing
at Anton Bruckner University, and since 2002 he has
been working as a professor at the Vienna
Conservatoire.

Leonard Schmıdınger
Leonard Schmidinger 1966’da Avusturya’nın Wels
kentinde doğdu. Müziğe kemanla adım atan sanatçı ilk
perküsyon derslerini sekiz yaşında almaya başladı.
Eğitimini Linz Bruckner Konservatuarı ile Viyana Müzik
ve Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda tamamlayan
Schmidinger, profesyonel müzik kariyerine 1981’de Linz
Bruckner Orkestrası’nın tarihindeki en genç perküsyon
sanatçısı olarak adım attı ve 1983 yılından bu yana da
orkestranın solo timpanisti olarak görevini sürdürmekte.
Ayrıca Viyana Filarmoni, Bavyera Radyo Senfoni
Orkestrası ve Los Angeles Filarmoni Orkestrası’nda da
solo davulcu olarak yer alan Schmidinger, solo
çalışmalarının yanı sıra Supercussion Vienna, Wiener
Virtuosen ve Kontrapunkte Wien topluluklarıyla da oda
müziği çalışıyor. 1996’dan beri Anton Bruckner
Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan sanatçı, 2002
yılından bu yana Viyana Konservatuarı’nda da ders
veriyor.

PROGRAM NOTLARI
Igor Stravinsky (1882–1971)
İki Piyano İçin Tango*
1930’larda Avrupa’ya kaçışı ve Hollywood’a
yerleşmesinden hemen sonra Stravinsky kendini para
kazanma mücadelesinin ve telaşının içinde bulur.
Fransa’dayken gelirinin büyük bölümünü oluşturan
telifler ne yazık ki Amerika’da bazı yasal zorluklar
yüzünden Stravinsky’nin eline geçemez. Ayrıca sınırlı
seviyedeki İngilizcesi de bestecinin ders vermesi için
yeterli olmayacaktır. Bu tarz belirsiz finansal zorluklarla
yüzleşen Stravinsky, gelir sağlayacak yeni eserler
bestelemenin yanı sıra eski eserlerinin teliflerini almaya
devam edebilmek için yeni eklemeler ve bazı küçük
değişiklikler yapar. Pek çoğunu da farklı çalgılar için yeni
düzenlemelerle yeniden yayımlatır. 1940 yılında
bestelediği Tango bu uygulamalara çok güzel bir
örnektir. Bu eserinde Stravinsky, bir tangonun
atmosferini gözler önüne sermeye çalışır gibi görünür,
ama gerçekte tangonun karakteristik ritmini görmezden
gelir ve onun yerine 4/4’lük zamana sahip senkoplu ritim
yerleştirir. Mavi notalarla birlikte maviye çalan bir
melodiler silsilesi ve bir dörtlü üzerine çiçek açan
etkileyici kadanslardan önce eseri kısa bir koyu girişle
açar Stravinsky. Tango çok önemli bir yapıt olmasa da
alımlı ve çekicidir. Stravinsky’nin bu küçük yapıtı o denli
tutulur ki, besteci her defasında farklı sebeplerle eseri
yeniden gözden geçirir ve farklı revizyonlarla tekrar tekrar
yayımlatır. Orijinalde solo piyano için yazdığı bu
Tango’yu daha sonraları caz orkestrası da dahil olmak
üzere pek çok farklı kurguya sahip topluluklar, keman ve
piyano için düet ve oda orkestrası için iki düzenlemeyle
yeniden yayımlar. Günümüzde tercih edilen
düzenlemelerden biriyse piyanist-besteci Victor Babin’in
yaptığı iki piyano uyarlamasıdır. (Süre 4’)

perküsyonist olarak görev yaptı. Salzburg Mozarteum
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan sanatçı,
aynı zamanda Grubinger Strings & Percussion, Art
Percussion ve The Percussive Planet adlı toplulukların
kurucu üyesi ve yöneticisidir. Schleswig-Holstein Müzik
Festivali, BeethovenFest Bonn, Lucerne Müzik Festivali,
Musikverein Viyana ve Viyana Konzerthaus gibi en saygın
festival ve konser salonlarında konserler veren Martin
Grubinger, dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı ve
Schleswig-Holstein Festivali’nin Leonard Bernstein ödülü
sahibi Martin Grubinger’in de babası.
Martın Grubınger
Born in 1957, Martin Grubinger, the great
percussionist, studied percussion at the worldwide
known Salzburg Mozarteum. While he has been
working at the Salzburg Mozarteum Orchestra for many
years, he’s also worked as a percussionist at the Vienna,
Berlin Philharmonic, Amsterdam Concertgebouw and
The Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
Founder and director of the ensembles Grubinger
Strings & Percussion, Art Percussion and The
Percussive Planet, he has been working as a lecturer at
the Salzburg Mozarteum University at the same time.
He performed at the most prestigious festivals and
concert halls like Schleswig-Holstein Music Festival,
BeethovenFest Bonn, Lucerne Music Festival, Wiener
Musikverein and Wiener Konzerthaus. He is the father
of the world famous multi-percussionist and SchleswigHolstein Festival’s Leonard Bersntein prize winner
Martin Grubinger.

Martın Grubınger
1957 doğumlu perküsyon sanatçısı Martin Grubinger,
vurmalı çalgılar eğitimini dünyaca ünlü Salzburg
Mozarteum Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde
takdirle tamamladı. Uzun yıllar Salzburg Mozarteum
Orkestrası’nda çalışan sanatçı ayrıca Viyana, Berlin
Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw ve Bavyera Radyo
Senfoni Orkestrası gibi dünyaca ünlü orkestralarda
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Leonard Schmıdınger
Leonard Schmidinger was born in Wels, Austria in
1966. Taking the step into the music by violin, he
started percussion lessons at the age of eight. Studied at
the Linz Bruckner Conservatoire and Vienna Music &
Fine Arts Academy, he started his music career as the
youngest percussionist at the Bruckner Orchestra, Linz
in 1983 and has been working there as the solo
timpanist since then. Also he has performed at the
Vienna Philharmonic, Bavaria Radio Symphony
Orchestra and Los Angeles Philharmonic Orchestra as
the solo drummer. Apart from his solo performances,
he has been playing chamber music with the ensembles
Supercussion Vienna, Wiener Virtuosen and

Igor Stravinsky (1882–1971)
İki Piyano ve Üç Vurmalı Çalgı İçin “Bahar Ayini”**
I. Bölüm: L’adoration de la terre
Introduction (Giriş): Lento
Les augures printaniers: Danse des adolescentes: Tempo
giusto
Jeu du rapt: Presto
Rondes printanières: Tranquillo
Jeux des cités rivales: Molto allegro
Cortège du Sage
Adoration de la terre - Le Sage: Lento
Danse de la terre: Prestissimo
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sonuçlanan ilk temsil sahnelendi. Balenin armonik,
ritmik ve çok tonaliteli yenilikleri, aşırının sınırlarını
geçmiş, dinleyicilerin tepkisini çekmişti. Alışılmışın
dışında sekiz korno, beş trompet, iki kat fazla kullanılan
tahta ve bakır üfleme çalgıların yanında çok güçlükle
izlenebilen 1/8, 5/16 ve 11/4 gibi sürekli ritmik
değişiklikler müzikseverlerin çoğunluğunu ürkütmüştü.
Stravinsky müziği dansa dekoratif bir eşlik olarak
almamış, tam aksine eski stile ve ilkel olan en eski
köklerine korkutucu bir güçle geri dönmüştü. Hele en
son dans olan “Seçilmişin Kurban Dansı”nda bir fırtına
kopmuştu: 275 mezür içinde ritim 154 kez değişiyordu.
Daha önceki yaratılanlarla hiçbir ilgisi, ilişkisi olmayan bu
müzik daha girişte kahkahalara, haykırışlara,
tepinmelere, eşyaların havada uçuşmasına, kavgalara ve
küfürlere yol açmıştı. Konser salonu bir anda bir spor
salonundaki ringe dönüşmüştü. Bu durum, hem ilk
sırada oturan ve şefin soğukkanlılığını izleyen Stravinsky,
hem de müzikçiler için ağır bir darbe oldu. Saint-Saëns
besteciyi sahtekâr olarak tanımlıyor, girişte fagotun
duyurduğu Litvanya ezgisiyle alayla gülmeye başlayan
Avusturya elçisini Florent Schmitt aptallıkla suçluyor,
Ravel “bu bir dehanın eseri” diye bağırıyor, Debussy
susmaları için halka yalvarıyordu. Eleştirmenler de
acımasızdı: Fransızcadaki Sacre du Printemps (Bahar
Ayini) başlığıyla ilgili kelime oyunlarıyla eserin adı
Baharın Sacre’ı (ayin) değil de Massacre’ı (katliam)
olmalıydı diyorlardı. Yine de eserin daha sonraki
yorumları olaysız geçecekti. Çağımızın müzik yazarlarına
göre “Stravinsky küçük, hatta en küçük motifleri bile
dik kafalı tarzda, yorulmaz bir buluş yeteneğiyle
varyasyonlarla tekrarlayarak melodik temele ulaşmıştı.
Çoğunlukla tonal olmayan armoni ise orkestral renklerin
çığlığı ile kendiliğinden disonansa dönüşüyordu.
Özellikle bu malzemelerin acımasızca gerçekleşen
uyumuyla hedefine ulaşan Stravinsky böylece çığır açan
bir eser yaratıyordu. Müzik tarihinde ilk kez ilkellik sanat
düzeyine ulaşıyor, gürültü tınıyla aynı haklara erişiyordu.
Dinleyici ise, kıyaslayabileceği daha önceki bir örneği
olmayan bu sanat eserinin, kendi varlığının ilkel
temellerini ve kabile anlayışını yansıtmasıyla, inandığı
uygarlığın ince koruyucu duvarını bir anda
sarsabileceğinden korkmuştu.” Bahar Ayini iki büyük
bölüme ayrılır: Yeryüzünün Tapınışı ve Kurban.
Partisyonda ise bu iki bölümün içeriği şöyle belirtilmiştir:
I. Bölüm: Giriş (Introduction) - baharın müjdecileri bakirelerin dansı - kaçırılış oyunu - bahar rondoları - rakip
kentlerin oyunları - bilgenin gelişi - yeryüzünün tapınışı yeryüzünün dansı. II. Bölüm Kurban: Giriş (Introduction)
- bakirelerin gizemli halkaları - seçilmişin kutsanması ataları anış - seçilmişin kurban dansı. Bale
uygulamasında kadrosu, 300 yaşındaki bir ihtiyar, bir
bilge, kurban edilmek üzere seçilmiş kızlar, kadınlar,
bilgeler meclisi, gençler ve atalardan oluşan Bahar Ayini
için Stravinsky bir açıklama öngörmüş: “Bahar Ayini’nde
daima kendini yenileyen doğanın en canlı atılımını,
bitkilere ve evrene can veren özün korkusunu ve hazzını

II. Bölüm: Le sacrifice
Introduction: Largo
Cercles mystérieux des adolescentes: Andante con moto
Glorification de l’Elu: Vivo
Evocation des ancêtres: Lento
Action rituelle des ancêtres
Danse sacrale - l’Elue
Ateş Kuşu ve Petruşka’dan sonra Stravinsky’nin
bestelediği üçüncü büyük bale eseri, 1913’te İsviçre’de
Clarens’da tamamladığı Bahar Ayini’dir. Ancak
Stravinsky, konusunu pagan törenlerden alan bu baleyi
1910 yıllarında, Ateş Kuşu’nun partisyonu üzerinde
çalışmaya başlamadan önce düşündüğünü ve birdenbire
kafasında beliren bir görüntünün onu etkilediğini
anılarında (Chronique de ma vie) yazmıştır: “Bir daire
biçiminde oturan yaşlı rahipler ve bilgeler ölümüne dans
eden bir genç kızı izlemektedir; Bahar Tanrısı’nı hoşnut
etmek için onu kurban ederler.” Bu fikrini önce,
paganizm konusunda uzman olan ressam Nicholas
Roerich’e, sonra da Rus Balesi yönetmeni Diaghilev’e
açar. Onların büyük şevkle yardımcı olmalarıyla, önce
pagan Rusya’dan Tablolar adıyla anılan Bahar Ayini
doğar. Bu arada projenin olgunlaşmasını beklerken Ateş
Kuşu’nu yazar. Bu balenin başarılı temsilinden sonra
Roerich ile çalışmaya başlar; konunun planı, olaylar
tespit edilir ve çalışmalar 1913 Mart’ına kadar sürer. Bu
çalışmaları ve provaları izleyen ve eserin ilk yorumunu
yönetecek olan ünlü şef Pierre Monteux (1875–1964)
şunları anlatır: “1912’de Rus Balesi’nin sürekli şefi
olduğum günlerden birinde Diaghilev beni Monte Carlo
Tiyatrosu’nun ufacık prova salonuna çağırdı. Bale o
günlerde bu salonda temsil veriyordu ve Stravinsky bize,
yalnız ikimize partisyonu çalacaktı. Stravinsky tüm eserin
piyano düzenlemesini çalmaya başladı, çalmaktan çok
–sanırım– çılgın gibiydi. Tuşlara vurdukça duvarlar
uğulduyordu. Zaman zaman ayaklarını şiddetle yere
vuruyor, müziğin gücünü gösterebilmek için –buna
gereksinimi olmamasına karşın– arada bir yerinden
fırlıyordu. Partisyondan korkacağım yerde, Stravinsky’nin
hareketlerinden şaşkınlığa uğramıştım. Sonunda, tek
düşüncem bu müziğin bir skandala yol açmasıydı. Aynı
içgüdüyle ondaki dehayı sezmiş, bu balenin çağın çok
ilerisinde olduğunu anlamıştım. Ayrıca müzikte bu yeni,
taşkın disonansın (tınının ters uyumu) mantıklı olması
nedeniyle –halk kabul etmese bile– müzikçilere yeni
tatlar vereceğini de fark etmiştim.” Ancak daha sonra,
Stravinsky’nin neşesini oldukça kaçıran zorluklar başladı:
Diaghilev grubun en ünlü dansçısı Nijinski’yi eserin
koreografı olarak atadı; bu, Stravinsky’ye göre hataydı.
Eserin sahnelenmesine dair düşünceleri farklıydı.
Stravinsky, temsilden önce 126 prova isteyen Nijinski’nin
müzik yeteneğini yetersiz buluyor, ancak Diaghilev
nota okuyamayan, bir çalgı çalmasını bilmeyen
koreografından yana çıkıyordu. Aylarca gergin
atmosferindeki provalardan sonra 28 Mayıs 1913’te,
Paris’te Champs-Elysées Tiyatrosu’nda, büyük skandalla
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günümüze ulaşmasına büyük katkıda bulundu.
Çağdaş bestecilerden A. Honegger’in (1892–1955)
“müziğin atom bombası” olarak tanımladığı Bahar
Ayini’ne 1940’larda ünlü çizgi film ustası Walt Disney de
(1901–66) el attı. Televizyon olmayan o yıllarda sinema
yoluyla geniş kitlelere ulaşan “Fantasia” filminde Leopold
Stokowsky yönetiminde –tabii Stravinsky’nin izniyle–
çalınan eser yeryüzünün oluşumunu canlandırıyor; ritmik
sıçramalarla, volkan patlayışlarıyla, dinozorların kanlı
savaşları, gürültülü pençe vuruşlarıyla beyaz perdeye
yansıyordu. Müziği halka ulaştırma konusunda çok
iddialı olan Stokowsky bu nedenle Walt Disney ile
birlikte çalışmış ancak sonradan, yorumlarda çok titiz
olan Stravinsky’nin yakınmalarına hedef olmaktan
kurtulamamıştı. Günümüzde nitelikli orkestralar için bir
denek taşı olan Bahar Ayini’ni 1988’de 16. Uluslararası
İstanbul Festivali’nde Maurice Bejart Balesi’nden,
1990’da da 18. Uluslararası İstanbul Festivali’nde Martha
Graham Dans Topluluğu’ndan hayranlıkla izleyen
sanatseverler, konser versiyonunu da 1993’te 21.
Uluslararası İstanbul Festivali’nde çağımızın en büyük
müzikçilerinden birinin, Pierre Boulez’in yönetimindeki
Londra Senfoni Orkestrası’ndan dinlemek mutluluğuna
eriştiler. (Süre 34’)

tasvir etmek istedim. Giriş’te (Introduction-Lento) ince
duygulu her ruhun maddenin gücü karşısında duyduğu
korkuyu orkestraya emanet ettim. Tüm giriş mezzo-forte
olarak tutuldu. Melodi yatay bir çizgi üzerinde gelişir ki,
bu yalnızca çalgıların kütlesi, orkestranın yoğun
dinamiğinden etkilenir. Yoksa melodi çizgisi
kendiliğinden yükselip alçalmaz. Doğanın güzellik
karşısında paniğe kapılışını, öğle güneşinden kutsal bir
korku duymasını, bir Pan’ın çığlığını yansıtmak istedim;
bunların yükselmesi yeni müzikal olanaklar yaratacaktı
[…] 1. Bölümde delikanlılar çok yaşlı bir kadınla sahneye
girer. Yaşlı kadın doğanın gizlerini bilmekte ve bunları
delikanlılara öğretmektedir. İki büklüm koşar; kadın da
değildir, hayvan da. Delikanlılar onun çevresinde
toplanır; ritimleriyle baharın nabız atışlarını ilan ederler.
O anda ırmaktan genç kızlar gelir ve bir daire biçiminde
delikanlılarla birleşir (Tranquillo). Cinsiyetleri henüz belli
olmamaktadır; tek başına duran ama yine de birleşebilen
ağaç tepelerine, bitkilere benzemektedir. Oyun
arkadaşlarına yaklaşırlar; ama müziğin ritminden
onlardan ayrılacakları hissedilir (Molto allegro). Bir
gövde şekillenmek isteyince yeni bir ritim gelişir. Gruplar
tekrar bölünür ve çatışma başlar. Bildiriler kavgaya yol
açar. Güçlerini böylece bozuşmada ve oyunda gösterirler.
Birden yaklaşmakta olan bir tören alayı duyulur. Kutsal
bilge, kabilenin en yaşlı rahibi gelmektedir. Herkesi
büyük bir korku sarar. Bilge yeryüzünü kutsar (Lento);
kolları ve bacakları gerilmiş biçimde yerde yatar ve
toprakla bütünleşir. Onun kutsaması yeni bir
tomurcuklanma için işarettir. Herkes örtünür, sonra
daireler çizerek, hiç durmadan doğadan enerjiyle fışkıran
bir kaynak gibi hareket eder. Bu Yeryüzünün Dansı’dır
(Prestissimo). […] 2. Bölüm genç kızların gölgeli bir
dansıyla başlar. Giriş (Largo) bu dansa eşlik eden gizemli
bir şarkıdır. Genç kızlar dans ettikleri Rond (Andante con
moto) ile seçilmişi çembere alarak onun dışarı çıkmasına
engel olur. Seçilmiş kız, gençlerin çaldığı baharın
gücünün tekrar yerine gelmesini sağlamak zorundadır.
Genç kızlar, hareketsiz duran seçilmişin çevresinde dans
eder (Vivo). Yeryüzü şimdi arınmıştır. Atalar anılır ve
kutsal dans dönülerek yapılır (Lento). Seçilmiş tükenmiş
halde yere çökerken atalar hamle yapar; açgözlü bir
canavar gibi ona doğru yaklaşır, yere düşerken toprağa
değmesine engel olur, onu gökyüzüne doğru kaldırır. Yok
olmak ve doğada çözülmek için yeniden yaşama
kavuşması gereken güç dizisi tekrar oluşmuş ve bu
belirgin ritimde bütünleşmiştir.” Aynı yıl Londra’da
sahnelenen bale başarı kazandı. Ertesi yıl, 1914’te Paris’te
Casino de Paris’de konser versiyonu çalınan Bahar Ayini
büyük ilgiyle karşılandı. Daha sonra 3 Mart 1922’de
konser versiyonu ilk kez Amerika’da Philadelphia
Orkestrası’nca başarıyla seslendirildi. 1920’de balenin
yeni bir koreografisini yapan Leonide Massine, seçilmiş
rolünde L. Sokolova ile bu kez sahnede halkın beğenisini
kazandı. 1930’da ünlü dansçı Martha Graham ile ikinci
versiyonu gerçekleştirdi; 1956’da M. Orlando ile
Stockholm’de üçüncü versiyonu denedi ve balenin

Iannis Xenakis (1922–2001)
Rebond B (1987-89)*
Müziğin temeli iç organlara titreşimler yollayarak ses
dalgalarını harekete geçiren ritimdir. Duyumsal
dünyamızın sayısız eşzamanlı frekanslarıyla tınlayan
sesleri, kulak zarlarımız vasıtasıyla ayırt etmemiz bir
tesadüf değildir. Ritmin kudreti, Iannis Xenakis’in solo
perküsyon için yazdığı Rebounds (Yansımalar/Yankılar)
adlı eserinin özünü oluşturur. Bu eserin her iki
bölümünde de solo icracı birden fazla müzik aleti çalar:
Ribound b’de tahta-blok seti, Ribound a’da bongo, tomtom ve bas davul gibi… Bir bongo ve bir bas davul
arasında darbelerin basit aliterasyonuyla başlayan birinci
partide, temel vuruş hemen kurgulanır. Üçüncü tekrarda,
kompozisyon çalışmasının altyapısını sağlayan ek
hareketleri işaret eden bir tom-tom araya girer. Örneğin,
ilk dört ölçünün her birinde, vuruşların sayısı 2-2-2-3
dizgisini takip eder. Ardından gelen ilk ölçüye bir vuruş
eklenerek 3-2-2-3 dizilimine ulaşılır. Fibonacci dizilerini
de içine alan böyle hesaba dayalı permütasyonlar, ön
sunumlarının sadeliğinden yakınırken, kaçınılmaz bir
şekilde ortaya çıkan karmaşıklıkların ritmik
kombinasyonlarını üretir. Becerimiz, dikkatimizi sesrenklerinin farklılıklarına çevirmemizi sağlar. Bu
devamlılığın içindeki ritmik çeşitliliklerin içinden çıkar,
amaç, buharlaşırcasına yok olan bu yolları “bilinçli”
olarak izlemektir. Rebound b, bir karmaşıklığa doğru
dalarken, büyük formun içindeki bölümlerde zıtlaşmaları
tahta blokların çatışmasıyla betimler. Bunlar karmaşıklığı
artırırken, görkemli tarzda bütün çalgıları birleştiren
virtüöz bir sunum, çalışmayı amansız sonuca doğru
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sürüklemektedir. Bongo, conga, tom-tom, iki bas
davulun ve b kısmında bazı tahta blokların eklenmesiyle
görece olarak basit bir kurguda bestelenen Rebound’lar
muhtemelen solo perküsyon tarihinin günümüze kadar
yazılmış en önemli eseri olmuştur. Bu baştan çıkarıcı
eser, enerji dolu ritmik zenginlikten, meydan okuyucu bir
forma, müzikal cümlelerden tutkulu vuruşlara kadar her
şeye sahipmiş gibi bir hava yaratır. (Süre 6’)

ritmik temayla ilkine destek olur ve hemen dört
değişimle gelişir. Genellikle piyanoların egemen olduğu
birinci bölümün ikinci temasında beliren ritmik yenilikler,
Altı Bulgar Dansı’nda kullanıldığı gibi 9/8’lik ölçünün
değişik bir düzenlemesidir. Çağrı biçimindeki üçüncü
tema ise önce benzetimde (imitation) gelişir, sonra füg
olarak işlenir. Sona doğru giderek artan tını derecesi,
durmadan değişen vurma çalgıların sürprizlerle dolu
vurgulamaları çılgın bir gürültü değil, keskin ritmik
konturlarla seçkinleşen kontrollü ve dengeli bir zirve
oluşturur. Bazı eleştirmenlerin, eserin notturno (gece
müziği) kısmı olarak tanımladıkları 2. Bölümde (Lento,
ma non troppo) bu kez vurmalı çalgılar büyük önem
taşır. Sonatta kullanılan vurmalı çalgılardan melodi
çalabilen tek çalgı ksilofon, motifleri duyurmak görevini
de yerine getirmektedir. Bu hüzünlü ve trajik derinlik
yansıtan bölümde vurmalı çalgılar piyanonun yardımcısı
değil, yol gösterenidir. Bu kez vurmalı çalgı görevini
üstlenen piyanolar ise çok dikkatli konturlar ve
gölgelemeler yapmakla yükümlüdür. Ağırlaşan orta
bölmede (un poco più Andante) sinirli bir motif belirirse
de, tekrar ağır notturno atmosferine dönülür. 3. Bölümün
(Allegro non troppo) başlangıcı ani bir darbeyle ikinci
bölümün kâbuslu gece havasını yırtar. Rondo biçiminde
beliren ilk tema bir halk dansına benzer: Kırsal ve rahat
aksanıyla, bir uzmana göre Beethoven’ın
Contredance’larını, bir diğerine göre ise Balkan
ezgilerinin folklorik havasını çağdaş formda anımsatan
tema, ksilofonun –kendini kesinlikle duyuran– tizliğiyle
işlenir ve yan temalar şeklinde sayısız ritmik değişimlere
de uğrar. Final ise şaşırtıcıdır: Tema yavaş yavaş çözülür,
ritmi küçük davula ulaşır; sesi giderek azalır. Uzaktan
yankılanır gibi gizemli bir tınıyla, bir hayalin kaybolması
gibi eser sona erer. (Süre 26’)

Béla Bartók (1881–1945)
İki Piyano ve İki Vurmalı Çalgı İçin Sonat, SZ 110**
Assai lento-Allegro molto
Lento, ma non troppo
Allegro, ma non troppo
Macar besteci Béla Bartók’un İki Piyano ve İki Vurmalı
Çalgı İçin Sonat’ı, 1936’da yazdığı “Yaylı Çalgılar
Orkestrası, Vurma Çalgılar ve Celesta İçin Müzik” adlı
eserinin oda müziği alanındaki ikiz kardeşi olarak
tanımlanır. Gerçekten de, onun olgunluk çağı verimi olan
her iki eserin de, pek çok ortak yönünün başında vurmalı
çalgılara verilen önem gelir. Bartók’un eserlerini
sonradan numaralayan Szöllösy’nin SZ 110 olarak
işaretlediği sonat –bestecinin, halk müziğini derlemek
için yaptığı çalışmaların sonuncusundan, 1936 Türkiye
yolculuğundan döndükten sonra– 1937 yazında
bestelenmişse de, ancak 1942’de yayımlanmıştır.
Bartók’un, İsviçreli orkestra şefi Paul Sacher’in önerisi
üzerine temmuz ve ağustos aylarında yazdığı sonat, ilk
kez 16 Ocak 1938’de Basel’de seslendirildi. Avrupa’da,
virtüöz ve daha çok ritme önem veren bir piyanist olarak
ün yapan Bartók, daha önce öğrencisi olan ve 1923’te
evlendiği ikinci eşi piyanist Ditta Pasztory, Baselli
davulcular Fritz Schiesser ve Philipp Rührig ile bu ilk
yorumu gerçekleştirdi. Bartók’un daha sonra, 1940’ta İki
Piyano ve Orkestra İçin Konçerto olarak da düzenlediği
ve ilk kez 1943’te, Fritz Reiner yönetimindeki New York
Filarmoni Orkestrası eşliğinde eşiyle seslendirdiği eser,
günümüzde daha etkili olan özgün şekliyle, sonat olarak
yorumlanmaktadır. Besteci piyanoyu “öncelikli vurmalı
çalgı” olarak düşünerek yeni renkler yaratmıştır. İki
kişinin seslendirdiği vurmalı çalgılarda ise üç timpani,
biri büyük, ikisi küçük üç davul, biri asılı olarak kullanılan
üç zil (cymbal), bir tamtam davulu, bir üçgen (triangle)
ve bir ksilofona yer veren Bartók, partisyonda bu
çalgıların sahneye hangi düzenle konulacaklarını, hangi
özel tokmaklarla çalınacaklarına ilişkin geniş açıklamalar
yazmış ve görevlerini şöyle belirtmiştir: “Vurma çalgıların
görevi çeşitlidir: Çok kez, yalnızca piyano tınısına bir renk
nüansı, arada bir de piyano partilerine karşı kontrpuanlı
motifler oluşturur. Ve çoğunlukta timpani, özellikle de
ksilofon temayı belirleyen asıl partiyi yürütür.” Sonatın 1.
Bölümü (Assai lento-Allegro molto) tüm eserin yarı
uzunluğuna kadar sürer. Önce hafif sesli ve ağır
tempoda (assai lento) başlayan ilk bölmede 9/8’lik
ölçüde kromatik olarak duyulan motif, tüm bölümün
temelini oluşturur. İkinci bölme (Allegro molto) hızlı ve

Leonard Bernstein (1918–1990)
İki Piyano ve Üç Vurmalı Çalgı İçin Batı Yakası’nın
Hikâyesi’nden Senfonik Danslar**
Prologue: Allegro moderato
Somewhere: Adagio
Scherzo: Vivace leggiero
Mambo: Presto
Cha-Cha: Andantino con grazia
Meeting Scene: Meno mosso
Cool Fugue: Allegretto
Rumble: Allegro molto
Finale: Adagio
“Neredeyse her türlü vurmalı çalgıyı büyüleyici bir
ustalıkla çalışının yanı sıra Gregoryan ilahilerden
senfonik eserlere kadar en geleneksel ve katı formları bile
yenilikçi estetik anlayışıyla bambaşka bir güzelliğe
dönüştüren günümüzün en önemli perküsyonistlerinden
Martin Grubinger, Leonard Bernstein’ın “Batı Yakasının
Hikâyesi; Senfonik Danslar” adlı yapıtı üzerine bir
şaheser yaratıyor. Yapıtın bünyesinde barındırdığı
vurmalı çalgıları öne çıkarmanın ötesinde başlı başına bir
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öğrenim görmüş, ciddi müzikçileri de heyecanlandıran
başarılı yeni bir eser yaratmıştır. Eser Avrupa’da ilk kez
9 Şubat 1987’de Münih’te seslendirilmiştir. Yorumlama
hakkı iki yıl için yalnızca Güher ve Süher Pekinel’e verilen
eser, birbirine bağlı olarak çalınan şu bölümlerden
oluşmaktadır: Prologue (Allegro moderato): Bu giriş
bölümünde Riff’in önderliğindeki Jets ve Bernardo’nun
yönettiği, Puerto Rico’lulardan oluşan Sharks arasında,
gittikçe artan gerginlik ve kapışma canlandırılır. Polisin
gelmesi üzerine iki çete uzaklaşır. Bernstein burada
özgün biçimde olduğu gibi, polis düdüklerini de
kullanmıştır... Somewhere (Adagio): Müzikalin ikinci
perdesinde yer alan “Herhangi bir yerde” adlı bu ağır ve
lirik bölümdeki hayali görüntüde, iki çete dost olmuş gibi
yansıtılır: İki gencin aşk şarkısı duyulur... Scherzo (Vivace
leggiero): Gençlerin kentin sıkıcı duvarlarından
kurtulmalarını, güneşli ve açık havada, geniş bir alanda
canlı hareketlerini simgeleyen bölüm, müzikalin ilk
perdesinden alınmıştır... Mambo (Presto): Tekrar
gerçeğe dönülür: İki çete güçlü (forte) şekilde yansıyan
bir dans yarışmasına girişir. Çok hızlı tempoda bir Güney
Amerika dansı, Mambo sergilenir... Cha-Cha (Andantino
con grazia): Bu, bir dakika bile sürmeyen, orta hızdaki
zarif bölümde çağdaş Romeo ve Juliet –Tony ve Maria–
yine Güney Amerika ritmi Cha-Cha ile ayrı ayrı dans
eder... Meeting Scene (Meno mosso): Yine çok kısa
süren Buluşma Sahnesi’nde iki genç birbirlerine hafif ve
zarif şekilde hitap eder... Cool-Fugue (Allegro): Jets
çetesinin düşmanlığını açıkça gösterdiği –parmak
şaklatmalarıyla tanınan– bu sahne, canlı ve hafif başlar;
sonra giderek güçlenerek, füg biçiminde işlenen caz
unsurlarıyla gelişir. Yine müzikalde sergilendiği gibi,
yorumcular parmak şaklatmalarıyla müziği destekler...
Rumble (Molto Allegro): Gittikçe hızlanan tempoda, iki
çetenin savaşı vurgulanır. Önderlerin öldürülmesi, kesin
darbelerle canlandırılır... Finale (Adagio): Kesin bir
sessizlikten sonra çok hafif (pianissimo) şekilde başlayan
son bölümde eski aşk müziği dualarla ve iniltilerle
desteklenen bir cenaze müziğine dönüşmüş gibidir.
Ancak uzaktan Somewhere’deki duygulu hava trajik
biçimde anımsatılır. Eser yine başladığı gibi, çok hafif ve
hüzünlü sona erer. (Süre 24’)

virtüözite gösterisine dönüşen bir konçertant senfoniyi
adeta baştan yazıyor. 2007, Schleswig-Holstein Müzik
Festivali, Leonard Bernstein ödülü sahibi Grubinger’in iki
piyano ve üç yaylı çalgı için yaptığı bu düzenleme,
muhtemelen eserin şimdiye kadar yapılan en görkemli
uyarlaması...” Halit Süha Çelikkıran
Çağımızın çok yönlü müzikçilerinden olan Amerikalı
Leonard Bernstein öğrenim gördüğü bestecilik, piyano,
orkestrasyon ve şeflik dallarının tümünde de başarı
kazanmış, ciddi eserlerin yanı sıra, yazdığı On the Town,
Candide ve Batı Yakası’nın Hikâyesi gibi müzikallerle de
geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. İlk kez 26 Eylül
1957’de Broadway’in Winter Garden Tiyatrosu’nda
Jerome Robbins’in rejisiyle sahnelenen Batı Yakası’nın
Hikâyesi Amerikan tiyatro yaşamında önemli bir aşama
olmuş, eski dünyanın opera sahnesi geleneğiyle yeni
dünyanın müzik unsurlarını kaynaştırmıştır. Ayrıca
dramatik yapıyı Wagner stilinde bir leitmotif (kılavuz
tema) ile belirgin şekilde basitleştirerek güçlendiren
Bernstein, caz ve Latin Amerika müziklerinin özelliklerini
en iyi biçimde kullanmış, söz ve müzik arasındaki
geçişleri de –sahneden sahneye geçişlerde yaptığı gibi–
ustaca değerlendirmiştir. Bir bakıma Shakespeare
trajedisi Romeo ve Juliet’in çağdaş bir uyarlaması olan
eserde, New York’un yoksul batı yakasında yaşayan
gençlerin kurdukları iki düşman çete, Jets (Jetler) ve
Sharks (Köpekbalıkları) arasındaki savaşım ve karşıt
taraftaki iki gencin aşkı canlandırılır. Adaptasyonunu
Arthur Laurentis’in gerçekleştirdiği, şarkı sözlerini
Stephen Sondheim’in yazdığı müzikal daha sonra Jerome
Robbins ve Robert Wise yönetiminde filme alınmış,
1961’de Oscar Ödülü’nü kazanmıştır. Bu arada, eserin
orkestra için senfonik uygulamasını planlayan Bernstein,
müzik açısından daha etkili olabilmek için özgün
sıralamayı değiştirmiş, ayrıca Tonight, America ve Maria
gibi çok tanınan şarkıları da bu yeni düzenlemeye
almamıştır. Böylece bazı müzikal zirvelerin (highlights)
potpuri halinde sıralanması yerine, daha uyumlu bir
karakter kazanan eserden alınan önemli bölümlerin
senfonik orkestrasyonunu da Sid Ramin ve Irvin Kostal,
bestecinin denetiminde gerçekleştirmişler ve eser, bu kez
Senfonik Danslar adı altında 13 Şubat 1961’de Lukas Foss
yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası tarafından
ilk kez seslendirilmiştir. Yıllar sonra Türk piyanistler
Güher ve Süher Pekinel’in isteği üzerine Bernstein, bu
dansların iki piyano ve vurma çalgılar için tekrar
düzenlemesini planlamış ve eserinin orkestrasyonunu
yapan Paul Mc Kibbinz ile iki piyano için besteleriyle
tanınan piyanist Robert Philipps’i bu işle görevlendirmiş;
vurma çalgılar için düzenlemeyi yapan Peter Sadlo’nun
yardımıyla da eser yeniden, çok ilginç biçimde
müzikseverlere sunulmuştur. Pekineller’in arzuladığı
yapısal değişikliklere, –orkestranın taklidi olmadan–
piyanonun senfonik anlatımına önem veren Bernstein,
yine onların isteğine uyarak virtüöz unsurlar yerine ritmik
yönü vurgulamış; cazdan Güney Amerika’ya kadar
ritimlerin kullanıldığı senfonik bir yelpazeyle, klasik

* Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
** Program Notları: İrkin Aktüze
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GLENN GOULD’A SAYGI
HOMAGE A GLENN GOULD
Kremerata Baltıca
Gıdon Kremer şef & solist (keman) conductor & soloist
(violin)

Victor Kissine
Goldberg Varyasyonlarından Arya
Aria from the Goldberg Variations

Arthur Vincent Lourié
Concerto da Camera’dan Epilogo ve Entrata (1947)
Epilogo from Concerto da Camera ant Endrata (1947)

Gıdon Kremer
Günümüzün en iyi kemancılarından biri olan Gidon
Kremer, alışılmışın dışında bir kariyere sahip. Latviya’nın
Riga kentinde doğan Kremer, her ikisi de son derece
başarılı kemancılar olan babası ve büyükbabasıyla keman
çalışmaya başladığında henüz dört yaşındaydı. Yedi
yaşında Riga Müzik Okulu’na girdi ve on altı yaşında
Latviya Cumhuriyeti’nin Birincilik Ödülü’ne layık
görüldükten iki yıl sonra Moskova Konservatuarı’nda
David Oistrakh’la çalışmalarını sürdürdü. Eğitimini
ödüllerin izlediği Kremer, 1967 yılının Queen Elisabeth
Yarışması’nın yanı sıra, Uluslararası Paganini ve
Çaykovski yarışmalarında da birincilikler kazandı. Bu
başarılar, kuşağının en özgün ve sıra dışı sanatçılarından
biri olarak dünya müzik tarihine geçen kemancının çarpıcı
kariyerinin de başlangıcı oldu. Avrupa ve Amerika’nın
en iyi orkestralarıyla neredeyse tüm önemli müzik
merkezlerinde çaldı ve günümüzün en saygın şefleriyle
çalıştı. Keman için yazılmış klasik ve romantik dönem
yapıtlarının tamamının yanı sıra, Henze, Berg ve
Stockhausen gibi 20. ve 21. yüzyılın belli başlı
bestecilerinin yapıtlarını da kapsayan repertuarı son
derece zengin bir çeşitlilik içeriyor. Sanatçı, ayrıca
yaşayan Rus ve Doğu Avrupalı bestecilerin yapıtlarının
tanıtımı için büyük uğraş verdi ve çoğu kendisine
adanmış birçok yeni besteyi de seslendirdi. Alfred Şnitke,
Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, Valentin
Silvestrov, Luigi Nono, Aribert Reimann, Peteris Vasks,
John Adams ve Astor Piazzolla gibi farklı çizgilere sahip
bestecilerin yapıtlarının getirdiği geleneğe bağlı, ama
güncelliğini koruyan yorumlarla müzik sahnelerinde
kendisine ayrıcalıklı bir yer edindi. Geçtiğimiz otuz yıl
içinde başka hiçbir solistin çağdaş besteciler için bu
kapsamda bir çalışma gerçekleştirmediğini söylemek
yanlış olmaz. Zengin bir diskografiye de sahip olan
Kremer, yorumlarıyla kendisine uluslararası pek çok
saygın ödül getiren yüzü aşkın albüm kaydı yaptı.
Bu ödüller arasında Grand prix du Disque, Deutscher

Dmitri Shostakovich
Keman ve Piyano Sonatı, Sol Majör, Op. 134
Sonata for Violin and Piano in G Major, Op.134
Andante
Allegretto
Largo
Andante
The Art of Instrumentation
Johann Sebastian Bach ve Glenn Gould’a ithafen…
Dedicated to Johann Sebastian Bach and Glenn Gould…
Valentin Silvestrov
Keman ve “Akseden” Sesler İçin J.S. Bach’a İthaf
Dedication to J.S. Bach for Violin and “Echo” Sounds
Alexander Raskatov
İyi Düzenlenmiş Klavye’den Re minör Prelüd ve Füg
Prelude and Fugue in D minor from the WellTempered Clavier
Carl Vine
Piyano ve Orkestra İçin Konçerto, Fa minör, Yavaş
Bölüm, BWV 1056
Slow Movement from the Concerto for Piano and
Orchestra in F minor, BWV1056
Raminta Serksnyte
İyi Düzenlenmiş Klavye’den La minör Füg
Fugue in A minor from the Well-Tempered Clavier
Leonid Desyatnikov
Partita No. 6’dan Mi minör Sarabande, BWV 830
Sarabande in E minor from Partita No.6, BWV830
Konser öncesinde Gidon Kremer’e
“Yaşam Boyu Başarı Ödülü” sunulacaktır.
Gidon Kremer will be granted a
“Lifetime Achievement Award” before the concert.

Sponsor
10.06.2011, 20.00
Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Schallplattenpreis, Ernst-von-Siemens Müzik Ödülü,
Bundesverdienstkreuz, Premio dell’ Accademia Musicale
Chigiana, Triumph Ödülü (Moskova, 2000), UNESCO
Ödülü (2001), Saeculum-Glashütte OriginalMusikfestspielpreis (Dresden, 2007) ve Rolf-Schock
Ödülü (Stockholm, 2008) sayılabilir. 2002’de Kremerata
Baltica ile beraber Nonesuch firması için yaptıkları After
Mozart albümüyle “En İyi Küçük Topluluk Performansı”
kategorisinde Grammy ödülünü aldılar. Aynı kayıt, 2002
sonbaharında Almanya’da ECHO Klassik Ödülü’ne de
layık görüldü. Kremer, 1981’de Avusturya’da, sonraki
yıllarda her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek küçük bir
oda müziği festivali olan Lockenhaus’u başlattı. 1997’de
kurduğu Kremerata Baltica ile de üç Baltık ülkesinin
üstün yetenekli genç müzisyenlerini destekliyor. O
günden bu yana dünyanın saygın festivalleri ve konser
salonlarında topluluğu ile birlikte konserler veren sanatçı,
Teldec, Nonesuch ve ECM firmaları için Kremerata
Baltica ile kayıtlar da gerçekleştirdi. 2002–2006 yılları
arasında İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen “Les
Muséiques” festivalinin sanat yönetmenliğini de üstlenen
Gidon Kremer, 1641 yapımı bir Nicolò Amati çalıyor. Ünlü
kemancının aynı zamanda sanatsal hedeflerini anlattığı
Almanca yayımlanmış üç kitabı da bulunuyor.

© Kasskara

Stevan Kovac Tikmayer
“Gould’un Ardından”: Goldberg Varyasyonları, No. 30,
No. 4, No. 18 ve Arnold Schoenberg’in Üç
İntermezzo’su, Op. 19 ve Op. 47
“After Gould”: Goldberg Variations Nos. 30, 4, 18 and
26, and Three Intermezzi from Op.19 and Op.47 of
Arnold Schoenberg

tradition yet remains contemporary. 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, the Bundesverdienstkreuz, the
Premio dell’ Accademia Musicale Chigiana, the
Triumph Prize 2000 (Moscow), in 2001 the UNESCO
Prize, in 2007 the Saeculum-Glashütte OriginalMusikfestspielpreis Dresden and in 2008 the RolfSchock Prize, Stockholm. In February 2002 he and the
Kremerata Baltica were awarded with the Grammy for
the Nonesuch recording After Mozart in the “Best Small
Ensemble Performance” category. The same recording
received in the fall of 2002 an ECHO Klassik prize in
Germany. In 1981 Kremer founded Lockenhaus, an
intimate chamber music festival that continues to take
place every summer in Austria. In 1997, he founded the
Kremerata Baltica chamber orchestra to foster
outstanding young musicians from the three Baltic
States. Since then, Mr. Kremer has been touring
extensively with the orchestra appearing at world’s most
prestigious festivals and concert halls. He has also
recorded a number of CDs with the orchestra for Teldec,
Nonesuch and ECM. From 2002 to 2006, Gidon
Kremer was the artistic leader of the new festival “Les
Muséiques” in Basel, Switzerland. Gidon Kremer plays a
Nicolò Amati, dated from 1641. He is also the author of
three books, published in German, which reflect his
artistic pursuits.

Gıdon 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 world-wide 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 and has collaborated with today’s
foremost conductors. Gidon Kremer’s repertoire is
unusually extensive, encompassing all of the standard
classical and romantic violin works, as well as music by
20th and 21st century 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 which are dedicated to him. He has become
associated with such diverse composers as Alfred
Schnittke, Arvo Pärt, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina,
Valentin Silvestrov, Luigi Nono, Aribert Reimann,
Peteris Vasks, John Adams and Astor Piazzolla,
bringing their music to audiences in a way that respects
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Kremerata Baltıca
1997 yılında Avusturya’nın ünlü oda müziği festivali
Lockenhaus, müzik alanında küçük bir devrime tanıklık
etti. Keman virtüözü Gidon Kremer, Latviya, Litvanya ve
Estonyalı yirmi yedi genç müzisyenden oluşan Kremerata
Baltica’yı müzik dünyasına sunmuştu. İzleyicinin
gönlünü fetheden topluluk, dinamizmi, enerjisi ve
tutkulu performansıyla festivale taze kan getirmişti. Uzun
vadeli bir eğitim projesi olan Kremerata Baltica, Gidon
Kremer’in bir anlamda kendisine 50. yaş günü armağanı,
bilgisi ve deneyimini Baltıklı genç meslektaşlarına
aktarırken bölgede müzik yaşamını zenginleştirmenin bir
yoluydu. Aynı zamanda Litvanyalı şef Saulius
Sondeckis’in akıl hocalığından da yararlanan yetenekli
genç öğrenciler, kısa zamanda dünya klasmanında
profesyonel bir topluluğa dönüştüler. Süddeutsche
Zeitung, 2001 yılında, Kremerata Baltica’nın bir başka
Lockenhaus konseri için “bu düzeyde bir müzikal
yoğunluğun nadiren görüldüğünü” yazacaktı. Yeni
fikirlere açıklığı ve zaman zaman deneyselleşen
atmosferiyle, Lockenhaus topluluğun bir nevi evi gibi
olsa da, dünyanın belli başlı konser mekânlarında
ilerlettikleri uluslararası kariyerleri de hız kesmeden
devam ediyor. Merkezi Riga’da bulunan orkestra, Latviya,
Litvanya ve Estonya devletlerince de destekleniyor. Her
biri müzikal açıdan son derece yetenekli olan üyeleri
oldukça zorlu bir sınamadan geçiriliyor ve sabit bir
topluluk olarak çalmak üzere eğitiliyorlar. Kremerata
Baltica’nın birlikte çaldığı ünlü solistler arasında soprano
Jessye Norman, piyanist Mikhail Pletnev, Yevgeny Kissin
ve Oleg Maisenberg, kemancı Thomas Zehetmair ve
Vadim Repin ile çellist Boris Pergamenshikov ve Yo-Yo
Ma yer alıyor. Sir Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen,
Christoph Eschenbach, Kent Nagano, Heinz Holliger ve
Vladimir Ashkenazy de orkestrayı yöneten büyük şefler
arasında sayılabilir. Bu müzisyenlerin her biri topluluğun
şekillenmesine katkıda bulunmuş kişiler. Kremerata
Baltica’nın sanatsal duruşunun en önemli unsuru, ana
akımın ötesine geçen ve Kancheli, Vasks, Desyatnikov ve
Raskatov gibi bestecilerin yapıtlarının dünya
prömiyerlerine uzanan yaratıcı programlama
yaklaşımları. Oldukça kapsamlı ve dikkatle seçilmiş
repertuarları, Vivaldi’nin bir dizi konçertosunu
Piazzolla’nın Arjantin serisiyle buluşturdukları Eight

Seasons, Pärt, Glass ve Martynov gibi çağdaş bestecilerin
yapıtlarından oluşan Silencio, Mozart’a 21. yüzyıl bakışıyla
yaklaşan, Grammy ödüllü After Mozart ve Mozart’ın 200.
doğum yılı olan 2006’da Salzburg Festivali’nde canlı
olarak kaydedilen ve beş Mozart keman konçertosunun
yer aldığı ve Nonesuch etiketiyle piyasaya çıkan
albümlerinde açıkça görülüyor. On dördüncü yılını
kutlayan Kremerata Baltica, bugün, Japonya, Avustralya,
ABD, Latin Amerika ve tabii ki Avrupa’da
gerçekleştirdikleri başarılı turneleri, Baden-Baden,
Schleswig-Holstein, Verbier, Salzburg ve Londra’daki
BBC Proms gibi festivallerde verdikleri konserlerle dünya
çapında tanınmış bir topluluk. Her ne kadar, 2008–2009
sezonunda Menuhin Okulu’ndan yetişmiş ikili
Igudesman & Joo işbirliğiyle gerçekleştirdikleri bir
komedi projesi olan “Being Gidon Kremer: The Rise and
Fall of A Classical Musician”dan (Gidon Kremer Olmak:
Bir Klasik Müzisyenin Yükselişi ve Düşüşü) anlaşılacağı
üzere, Gidon Kremer topluluğun kılavuzu olarak aktif rol
oynasa da, Kremerata Baltica giderek daha bağımsız bir
yapı kazanıyor. Kremer’in küçük devriminin çocukları
büyüyeli çok zaman oldu, ancak gençlik enerjileri ve
neşelerini hâlâ koruyorlar. Çağdaş müziğe özel bir yer
veren topluluk, Pärt, Kancheli, Vasks, Desyatnikov ve
Raskatov’a yapıt sipariş vermenin ve dünya
prömiyerlerini gerçekleştirmenin yanı sıra Şnitke,
Gubaidulina, Enesco ve Piazzolla bestelerini de
seslendiriyorlar. Kremerata Baltica’nın Mahler ve
Şostakoviç yapıtlarından oluşan son CD’si, 2007 yılında
ECM etiketiyle yayınlandı.

© Alberts Linarts

Kremerata Baltıca
In 1997, Austria’s legendary Lockenhaus chamber music
festival was witness to a small revolution when, beside
many distinguished musicians, the violinist Gidon
Kremer presented a brand new orchestra: Kremerata
Baltica, comprising 27 young players from Latvia,
Lithuania and Estonia, which conquered the discerning
audience, injecting new blood into the festival with their
exuberance, energy and joy in playing, Kremerata
Baltica, an educational project with a long-term vision,
was Kremer’s 50th birthday present to himself: a way of
passing on his wisdom to young colleagues from the
Baltic states while making no compromises on artistic
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music and aside from premieres and commissioned
works by Pärt, Kancheli, Vasks, Desyatnikov and
Raskatov, they perform compositions by Schnittke,
Gubaidulina, Enesco and Piazzolla. Their latest CD with
works by Mahler and Shostakovich has been released by
ECM in 2007.

standards as he nurtured and inspired musical life in the
region. The talented group of students, who also
benefited from the mentoring of Lithuanian conductor
Saulius Sondeckis, soon developed into a world-class
professional ensemble. In 2001, the Süddeutsche
Zeitung, reviewing another Lockenhaus concert, judged
that “musical intensity on this level is rarely
experienced”. The chamber music festival, with its openminded, sometimes experimental atmosphere, remained
the orchestra’s artistic home, but Kremerata Baltica has
cemented its international reputation in major concert
venues around the world. The orchestra, which has its
offices in Riga, is now supported by the governments of
Latvia, Lithuania and Estonia. Its members, all
outstanding musical personalities, are selected through a
rigorous auditioning process and play as a stable
ensemble. Among the celebrated soloists with whom
Kremerata Baltica has played are soprano Jessye
Norman, pianists Mikhail Pletnev, Yevgeny Kissin and
Oleg Maisenberg, violinists Thomas Zehetmair and
Vadim Repin and cellists Boris Pergamenshikov and YoYo Ma; conductors have included Sir Simon Rattle, EsaPekka Salonen, Christoph Eschenbach, Kent Nagano,
Heinz Holliger and Vladimir Ashkenazy. Each of these
musicians has contributed to shaping the chamber
orchestra. Essential to Kremerata Baltica’s artistic
personality is its creative approach to programming,
which often looks beyond the mainstream and has given
rise to numerous world premieres of works by
composers such as Kancheli, Vasks, Desyatnikov and
Raskatov. The orchestra’s wide-ranging and carefully
chosen repertoire is also showcased in its many and
much-praised CD recordings, such as Eight Seasons,
pairing Vivaldi’s set of concertos with Piazzolla’s
Argentinian sequence, and Silencio, compositions by
contemporary composers: Pärt, Glass and Martynov.
After Mozart, a 21st century take on the composer, won
an internationally coveted Grammy Award, while
Mozart’s five violin concertos, recorded live at the
Salzburg Festival in 2006, his 200th anniversary year,
have been released on the Nonesuch label. After
fourteen years from its coming into its existence,
Kremerata Baltica is known across the world, having
made successful tours in Japan, Australia, the USA,
Latin America and, of course, Europe, where festival
appearances have included Baden-Baden, SchleswigHolstein, Verbier, Salzburg and the BBC Proms in
London. While Gidon Kremer remains very much an
active guiding force for the orchestra –for instance in the
context of the comedy project launched in
2008/9, “Being Gidon Kremer: The Rise and Fall of a
Classical Musician”, a collaboration with Menuhin
School-trained duo Igudesman & Joo– Kremerata Baltica
is becoming ever more independent. The children of
Kremer’s small revolution have long since grown up, but
they have retained all their youthful joy and energy. A
special emphasis of the orchestral work is contemporary

Kremerata Baltica’nın hukuk danışmanı
Legal adviser of The Kremerata Baltica

Glenn Gould: “Zıtların Çekimi”
Bir Chopin âşığı olan ben, onun eserlerini reddeden
bir piyaniste nasıl olur da böylesine saygı duyabilirim…
Ve bir konser piyanisti olan ben, konser salonlarından
çekilmiş, mikrofonu canlı dinleyicilere tercih etmiş bir
sanatçıya nasıl bu denli hayran olabilirim… Aslında bu
durum Gould hayranlarının çoğu için geçerli, hatta
bunların arasında 20. yüzyılın tam anlamıyla romantik
diyebileceğimiz konser piyanisti Arthur Rubinstein bile
vardır. Rubinstein epey ileri yaşlarındayken, o sırada
henüz 20’lerinde olan Gould’un olgunluğunu “Ben
henüz 40’ıma ulaşamadım ama Glenn Gould 65 yaşına
gelmiş bile” diyerek kendine has üslubuyla övmüştü.
Sadece 50 yıllık bir ömre icracılığın yanı sıra besteler,
yazılar, televizyon programları, radyo serileri gibi pek çok
farklı alanda yaratıcı çalışmalar sığdırmış olan bu dev
Kanadalı piyanist, samimiyetle söyleyebilirim ki modern
çağların en büyük müzisyenlerden biridir. Son derece
orijinal, nevi şahsına münhasır, bazı yönleriyle kesinlikle
eksantrik bir dehaydı Gould; bununla birlikte o özgün
tavırları, günümüzde genel olarak abartılı bir biçimde
hatırlanıyor –pek çok taklitçisinin de katkıları sayesinde
maalesef…
Hem müzikal hem müzik haricindeki hayatı müthiş
zengindi. Çoğu sadece kendi zevki için olmak üzere
Wagner ve Ravel’in eserlerini, Richard Strauss’un
operalarını, Schubert ve Bruckner’in senfonilerini
piyanoya uyarladı. Konserlerinde Sibelius ve Bizet’nin az
bilinen eserlerini, ayrıca o zamanlar pek tanınmayan
bestecilerden Orlando Gibbons ve William Byrd
seslendirdi. Gould’un radyo, televizyon yayıncılığında
gün yüzüne çıkardığı teatral bir yönü de vardı. Yazıları ise
ayrıca etkileyiciydi… İçerik olarak gayet özgün bu
yazılarda keskin zekâsı apaçık görünür ve satır aralarında
zekice espriler saklıdır.
Gould, romantik dönem bestecilerinin çoğundan
hoşlanmadığını hiç gizlemedi. Bu besteciler onun
gözünde virtüöz icracılığı simgeliyorlardı ve bu da ona
göre müzik gerçeğinin tam bir antiteziydi. Hatta konser
salonlarında olup biteni Romalıların gladyatör
dövüşleriyle karşılaştırmıştı; bu benzetmesi müzik
çevrelerinde tabii ki hiç hoş karşılanmadı! Romantik
dönem müziğine de tahammülü yoktu. Arkadaşı ve
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biyografı Peter Ostwald’a Schumann’ın “korkunç
Gould’un sakınmak istediği de tam olarak o içtenlikti.
derecede alelade besteler yapan kalitesiz bir müzisyen”
Her halükârda, kayıt stüdyosunda çok daha rahattı;
olduğunu söylemişti. Wall Street’te şansı yaver
sahnede “tekrarı olmayan çekim” yapıldığını söylüyordu
gitmediğinde, “Böyle kötü bir hafta daha yaşarsam,
(Gould’un icat ettiği bir söz olan “non-take-twoness”
zararımı telafi edebilmek için Grieg ve Çaykovski
tekrarın mümkün olmadığı durumları ifade ediyor).
kaydetmek zorunda kalacağım” diye espri yapmıştı.
Ancak modern teknolojinin mümkün kıldığı ölçü ölçü
Brahms ve Richard Strauss’a ayrıcalık tanıyor ama onları kaydetme tekniği ve bu sayede zayıf icralardan bile elde
da tamamen kendine özgü stiliyle ve atletizmden uzak
edilen her notası mükemmel ama soluk alıp vermeyen
yorumluyordu.
icraları yeğleyeceğini de düşünmüyorum. Onun elinde
Gould ne çaldığı ve nasıl çaldığı konusunda tavizsizdi. kes-yapıştır, tümüyle sanatsal ve yaratıcı bir araçtı.
Repertuarını seçerken dinleyicilerin ne dinlemek
Glenn Gould olağanüstü yaratıcılığıyla, kaydettiği
isteyebileceklerine hiç bakmazdı; Schoenberg ile
eserleri bıkmadan tekrar tekrar ele alır ve yeni baştan
Webern’e resital programında birlikte yer veren ilk
keşfederdi. Başka piyanistlerin kayıtlarını sık dinlemesine
icracılardandı. Dinleyicileriyle ilişkisinde rahat değildi.
rağmen hiçbir zaman geleneklere boyun eğme ihtiyacı
“Alkışı Yasaklayalım” başlıklı bir yazı bile yazmış ve
hissetmedi ve her eseri tamamen taze bir yaklaşımla ele
şakayla karışık da olsa konserlerde dinleyicilerin eser
aldı. Bu yaklaşımları bazen oldukça eksantrik sonuçlar
bitiminde alkışlamaktan men edilmeleri gerektiğini
doğururdu. Leonard Bernstein ve New York Filarmoni ile
savunmuştu. (Klasik müzik konserleri yapılan bazı İngiliz verdiği o efsanevi konserde Brahms’ın Re minör
katedrallerinde ve kiliselerinde alkışlamaya gerçekten de
Konçerto’sunu o kadar yavaş çalmıştı ki Bernstein bile
izin verilmediği düşünülürse bu ilk bakışta göründüğü
şaşkınlığa düşmüş ve dinleyicilere yorum konusunda
kadar garip bir öneri de değildi!)
anlaşmazlıklarını açıklamak zorunda kalmıştı. Öte
Ve beklenen oldu: sonunda kayıtları tercih ederek
yandan, yorumlarını garipseseniz bile, dinlerken onun
konser salonlarına ve canlı dinleyiciye tamamen sırtını
büyük ustalıkla kurduğu müzikal âlemine gitmekten,
döndü. Sahneden elini çeken ilk piyanist o değildi
teknik mükemmelliğiyle cümlelerinin kesinliğine hayret
şüphesiz: Vladimir Horowitz de kariyerinin büyük
etmekten kendinizi alıkoyamazdınız.
bölümünde halka açık konser vermedi, ancak
Gould denince aklımıza şüphesiz Bach gelir ve Bach
Horowitz’in durumunda bu daha ziyade gerginlik ve
denince Glenn Gould’suz bir dünya düşünülemez! Gould,
güvensizlik hissinden doğan bir zorunluluktu. Gould için Bach’ın piyanoda yorumlanış biçimini kökünden
ise resitallerden vazgeçmek isteyerek yapılmış olumlu bir değiştirdi. Klavsenin yeniden doğuşuyla piyanoda Bach
hareketti; sanatsal vizyonunu sadece kayıt stüdyosunda
çalmak tam demode oluyordu ki Bach’ın müziği ile bu
ortaya çıkartabildiğini iddia etti. Orada, inanılmaz
modern çalgı arasındaki ilişkiyi yeni baştan tanımladı.
derecede yüksek standartlarını tatmin etmek üzere
Bach’taki çoksesliliğe getirdiği netlik ve dengeye
montaj odasının imkânlarını kullanabiliyor, eseri birkaç
hayranım: Tam konsantrasyon ve ifadeyle her bir notaya,
kez kaydedip değişik versiyonlarını bir araya getirebiliyor, hiç yapmacıklığa kaçmadan anlam kazandırıyor. Ritmi
bazen günlerce arayla kayıt yapıyordu.
dakik ama mekanik değil; pedal kullanımı o kadar ihtiyatlı
Ayrıca, stüdyoda istediği piyanoyu çalabiliyordu. Her
ki artikülasyonunu asla bozmuyor ve piyanodan elde
piyanistin turnelerde sıklıkla gerçek olan korkulu rüyası,
edebildiği renk yelpazesi inanılmaz. Bir diğer ünlü Bach
konser salonuna varıp kalitesiz veya zavallı haldeki bir
yorumcusu Wanda Landowska’ya tamamen tezat olarak
piyanoyla karşılaşmaktır. Bach yorumunu kesinlik ve
Gould, pek de ruhani bir insan olmamakla birlikte Bach’ın
netlik üzerine kurmasıyla ünlü Gould için bu bir lanetti
müziğindeki ruhani derinliği, ister yoğun bir Saraband’ın
adeta.
lirizminde, isterse hareketli bir Courante’nin telkâri
Gould’un sahnelerden çekilmesinin bir nedeni daha
işlemesinde tam bir teslimiyet ve adanmışlıkla yansıtırdı.
olabilir ki o da sahneye çıkan her müzisyenin orada en
Glenn Gould’un özellikle, birbirinden çok farklı ama
savunmasız haliyle durması… Eğer bestecinin niyetini
aynı derecede yaratıcı iki Goldberg Varyasyonları kaydı
kendi yorumunuzla dinleyiciye yansıtacaksanız en içsel
beni sürekli besleyen ilham kaynaklarındandır.
düşüncelerinizi ve hislerinizi dinleyicilerin önünde açığa
– Gülsin Onay
çıkarmak zorundasınız; oysa bu çıplaklık Gould’un
karmaşık ve mahremiyetine düşkün kişiliğine son derece
tersti. Gould’un Yehudi Menuhin ile gerçekleştirdiği çok
PROGRAM NOTLARI
ilginç, sürükleyici bir röportaj var: canlı performans ile
kayıt arasındaki farkı tartışıyorlar. Gould’a göre kayıt
Arthur Vincent Lourié (1892–1966)
teknolojisinin en büyük faydası “tehlikeyi veya riski
Concerto da Camera’dan Epilogo ve Entrata (1947)
ortadan kaldırması” ancak Menuhin bunun başka bir risk
doğuracağından endişe ediyor: “canlılığı kaybetme riski.” Yirminci yüzyıl Rus müziğinin en önemli temsilcilerinden
Bana göre canlı icrada da, elle tutulamaz bir insani
biri olan Arthur Vincent Lourié ya da daha sonra
atmosfer ve neredeyse elle tutulur bir içtenlik vardır; kayıt değiştirdiği adıyla Artur Sergeyevich Luriye, 1917 Ekim
stüdyolarında bunu yaratmak mümkün değil. Herhalde
Devrimi sonrası Sovyet müziğinin en kayda değer
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isimlerinden biri oldu. Rusofili diye adlandırılan Rusya ve
Rus kültürüne âşık kuşağın ürünü olan nostaljinin ve sıkı
neoklasizmin önemli savunucularındandır Lourié. 1922
Ağustos’unda bir gemiyle Almanya’ya kaçan ve bir yıl
sonrasında da Fransa’ya geçiş yapan bestecinin Avrupa
yıllarına kadar yazdığı müzikler, Rus Gümüş Çağı’nın
sanatçıları ve şairleriyle olan ilişkilerini yansıtır. Elbette
Igor Stravinsky’le olan dostluğunun etkileri de belli
olacaktır yapıtlarında. Fransa yıllarında Stravinsky’nin
genç bestecinin müziğinden çok etkilendiğini ve kendi
müziklerinde bu unsurlardan yararlandığını da
gözlemleriz. Oda müziği, konçertolar, senfoniler ve büyük
çaplı vokal müzikleriyle damgasını vurduğu Paris yıllarının
Alman işgaliyle sona ermesinin ardından besteci, 1941’de
dostu Serge Koussevitzky’nin yardımlarıyla Amerika’ya,
New York’a göç eder. Ancak burada film müziği
besteciliğinin dışında “ciddi” müzik bestecisi olarak uzun
bir süre rağbet görmez. Bu süreçte bestelediği oda müziği
yapıtlarından sonra 1949’dan 1961 yılına kadar on yılı
aşkın bir süre yoğunlaşacağı Aleksander Puşkin’in Büyük
Petro’nun Zencisi adlı ünlü öyküsü üzerine The Blackamoor
of Peter the Great adlı operasını besteler. Ancak bir türlü
sahnelenemeyen eserini orkestra süitine dönüştürür. Kısa
bir süre içinde de eser kaydedilir. Bu devasa yapıt üzerine
yoğunlaşmaya başlamadan iki yıl önce, eski formlara olan
ilgisinin ürünü olarak da nitelendirilebilecek yaylı çalgılar
için konçertosunu besteler. Arthur Vincent Lourié’nin yaylı
çalgılar orkestrası için 1947 yılında New York’ta yazdığı
Concerto da Camera adlı yapıtı muhtemelen 20. yüzyıl
oda müziği repertuarının en değerli eserlerinden biridir.
Eski dönem anlayışında süit kavramına gönderme
niteliğindeki altı bölümlü eser; Entrata (Allegro
Capriccioso, ma non rubato) - Aria (Lento, ma non
troppo) - Intermezzo (Languido, quasi adagio) - Fantasia
(Allegro molto appassionato, ma sempre dolcissimo) Serenata (Moderato) ve Epilogo (Tempo di Elegia)
bölümlerinden oluşur. Eserin son bölümünde yer alan
Epilogo, ağıtsal yapısıyla solo kemanın duyurduğu son
derece hüzün dolu bir melodiyle açılır. Yaylıların
pianissimo arpej eşliği müziğin çoksesli yapısını
desteklerken bir yandan da solo kemanın ön plana
çıkmasını sağlar. Bu etkileyici süit havasındaki
konçertoyu elegy ile sona erdirir Lourié. (Süre 7’)

yeni bir eser daha armağan etmek zorunda kalır. Açıkçası
Opus 134, Keman Sonatı’nın Keman Konçertosu’ndan
daha uzun ve kapsamlı bir eser olduğunu göz önüne
alırsak, bir yaş günü hediyesi olarak özür mahiyetinde
sunulacak bir eserden ötedir. Şostakoviç’in 1968 yılı
Ağustos’uyla Ekim’i arasında bestelediği bu yeni hediye
Oistrakh tarafından ilk kez 3 Mayıs 1969 tarihinde
Moskova’da ünlü piyanist Sviatoslav Richter eşliğinde
seslendirilir. Zeki bir müzisyen olarak kromatik dizinin
on iki notasının tamamını içeren birinci bölümün
başlangıcında oktavlarda piyanonun duyurduğu temayı
fark edecektir. Sovyet dönemi Rusya’sı müzisyeni olarak,
bazı politik engellerin farkındadır Oistrakh ve çok
doğaldır ki, korkarak da olsa bestecinin Viyana tarzındaki
temayı kullanımını ve sonraki materyali bundan
türetmesini beklemiş olabilir. Ancak bütün bunları
yapmaz Oistrakh: grotesk marş benzeri ikinci konu on iki
ton temasıyla ortak bir şeye sahiptir fakat sonatın kendi
paradoksal karakterinin yanı sıra kendi melodik kimliğine
de sahip olduğu apaçık ortadadır. Piyanistin sol elindeki
karanlık bir akor ve sağ elindeki kromatik armoniler
üzerine kemanda yüksek perdelerde duyulan legato
arpejlerden oluşan zarifçe renklendirilmiş bir pasajın söz
konusu olduğu birinci bölümdeki üçüncü bir elementin
mevcudiyetine karşın iki ana tema tarafından sırasıyla
sunulan derin ve ironik düşünce bir bütün olarak eserin
temel karakterini oluşturur. Örneğin, Allegretto oldukça
agresif bir valsin yer aldığı bölüm ortasına kadar aktif
olmayı bir an için bile ara vermeden sürdüren sıra dışı
uzunlukta tutulan ironik bir enerjinin ifadesidir. Öte
yandan son bölüm Largo-Andante, genelde daha kibar ve
ağır bir yapıya sahiptir. Şostakoviç’in yine David
Oistrakh’a ithaf ettiği 1. Keman Konçertosu’nun üçüncü
bölümünde olduğu gibi bir Passacaglia olarak
yapılandırılan bölüm, aşağı yukarı her defasında yeni
elementler ve materyallerle işlenerek çeşitlendirilmiş
temayı Largo girişin hemen ardından pizzicato kemanda
ilk duyulan temanın on beş tekrarından daha az sunmaz.
Çeşitlemeler gitgide daha tutkulu hale gelir ve
Rahmaninov seviyesinde bir virtüözitenin talep edildiği
bir piyano soloda doruğa ulaşır. Bu sırada Bach’ın
eşliksiz keman sonatlarındaki benzer bir solo keman
partisinin varlığı dikkati çeker. Son çeşitlemeden ve
tansiyonun azalmasından sonra Şostakoviç,
Passacaglia’da daha önceleri duyurulan Alban Berg’in
Keman Konçertosu’nun on iki ton dizisine benzeyen
temayı tekrar duyurtur. Sonra da açılış bölümündeki
materyale geri döner; önce yüksek perdelerde duyulan
itinayla renklendirilmiş pasaja ve son olarak da şimdi
daha kibar şekilde sunulan ironik marşa… (Süre 31’)

Dmitri Shostakovich (1906–1975)
Keman ve Piyano Sonatı, Sol Majör, Op. 134
Andante
Allegretto
Largo
Andante
1967 yılında Dmitri Şostakoviç ünlü kemancı David
Oistrakh’a altmışıncı yaş günü hediyesi olarak Do diyez
minör İkinci Keman Konçertosu’nu armağan eder. Ancak
ne yazık ki besteci, ünlü kemancının doğum tarihi
konusunda yanlış bir hesap yapmıştır. Bu durumda
Oistrakh’ın bir yıl sonraki “asıl” altmışıncı yaş günü için

The Art of Instrumentation
Johann Sebastian Bach ve Glenn Gould’a ithafen…
“Oda Müziği Dünya’ya Bağlanıyor” projesinin akıl hocası
ve danışmanlarından biri olan Gidon Kremer, “Benim için
Bir Köprü İnşa Et” projesi için günümüzün yetenekli on
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bestecisine siparişte bulunur. Bu büyük projenin onuncu
yıl kutlamaları için Kremer, Bach yorumlarıyla ünlü,
efsanevi piyanist Glenn Gould’un repertuarından seçilmiş
klavyeli çalgılar için, kısa kısa Bach parçalarının oda
müziği topluluklarınca icra edilmek amacıyla
düzenlemelerini yapmalarını ister bu on besteciden.
Goldberg Varyasyonları’ndan Das Wohltemperierte
Klavier adlı dev yapıttan, çeşitli çalgılar için konçertolara
ve küçük füglere kadar irili ufaklı Bach eserleri… Böylece
Almanya’daki Kronberg Akademisi, eserleriyle sadece
günümüzde yazılan bestelere değil doğaçlamalara da
ilham veren müzik dünyasının en önemli şahsiyetlerinden
birini anmış olur. Elbette projeye verilen isim de Johann
Sebastian Bach’ın ünlü “Die Kunst der Fuge” (Füg Sanatı)
ile bağlantılıdır. Bu arada tamamlanan düzenleme ve
transkripsiyonlar heyecanlı bir atmosferde prova edilir.
Tabii ki bestecilerin tepkileri de amaca yönelik olarak farklı
farklı gelişir. Giya Kancheli, Bach’ın temaları üzerinde
çalışmayı gönülsüzce kabul eder. Ona göre alıntı yapmak
eksik ve kifayetsiz olacaktır. Georgs Pelecis özellikle
hayran olduğu Glenn Gould’un Goldberg Varyasyonları
üzerine erken kayıtlarına yönelir. Victoria Poleva ise
Bach’ın müziğini tanımlayabilecek herhangi bir modern
formun zorluklarından bahseder. Besteciler arasında
kendi müzik eğitimiyle Bach’ın müziğinin kesiştiği
noktaları ön plana çıkarmak ve bunu yapacağı
transkripsiyona taşımak isteyenler de çıkar. Bu noktada
Aleksander Raskatov ilk çaldığı Bach eseri üzerinde
çalışmayı seçer; Wohltemperierte Klavier’den Re minör
Prelüd ve Füg. Stevan Kovacs Tickmayer ise böyle bir
proje için Glenn Gould ve Johann Sebastian Bach’ı Arnold
Schönberg’in müziğiyle harmanlamayı önerir. Bunun
neticesinde ortaya “After Gould” adını verdiği sırasıyla 30,
4, 18 ve 26 numaralı Goldberg Varyasyonları’yla Arnold
Schönberg’in Opus 19 ve Opus 47 numaralı eserlerinden
Üç Intermezzo’yu bir araya getirir. Avustralyalı besteci
Carl Vine bir kez daha Glenn Gould’un günümüz
bestecilerinden biriyle harmanlanmasının önemi üzerine
ışık tutar. Önerisi oldukça farklı bir yaklaşım sergiler;
Vine’ın Bach’ın müziğini keşfetmesini sağlayan George
Roy Hill’in 1972 yapımı “Slaughterhouse Five” adlı
filminde kullanılan Bach’ın BWV 1056 numaralı Fa minör
Klavsen Konçertosu’nun ikinci bölümü Largo. Diğer
besteciler de bu döngü içerisinde çeşitli Bach eserlerini
paylaşırlar; Arthur Vincent Lourié ve Valentin Silvestrov,
Bach temalı özgün eserler yazmayı tercih ederken,
Raminta Serksnyte Wohltemperierte Klavier’den La
minör Füg’ü, Leonid Desyatnikov ise BWV 830, Mi minör
No. 6 Klavsen Partitası’ndan Sarabande’ı seçer. Victor
Kissine ise bir kez daha Goldberg Varyasyonları üzerine
çalışmayı tercih eden besteciler arasına katılır; ünlü Aria
ile… Böylece Glenn Gould’un piyanistik stili ve on
bestecinin kişisel deneyimlerinden yola çıkarak Bach’ın
zengin müziği üzerine heyecan verici ses, biçim ve
enstrümantasyonun birleşimi meydana gelir. (Süre 40’)

MOSKOVA SOLİSTLERİ
THE MOSCOW SOLOISTS
Moskova Solistleri
The Moscow Soloısts
Yurı Bashmet şef & solist (viyola) conductor &
soloist (viola)
Elısabeth Leonskaja piyano piano
Igor Stravinsky
Apollon Musagète
1. Tablo 1er Tableau- Giriş Prologue:
Apollon’un Doğuşu Naissance d’Apollo
Largo-Allegro
2. Tablo 2ème Tableau:
Apollon’un Dansı ve Müz’ler Variation d’Apollo et les
Muses:
Apollon ve Üç Müz: Kalliopi, Polihimnia ve Terpsikora Pas
d’Action: Apollon et les trois Muses: Calliope, Polymnie et
Terpsichore: Moderato
Kalliopi’nin Dansı Aleksandrin Variation de Calliope:
L’Alexandrin: Allegretto
Polihimnia’nın Dansı Variation de Polymnie: Allegro
Terpsikora’nın Dansı Variation de Terpsichore: Allegretto
Apollon’un Dansı Variation d’Apollo: Lento
İkili dans: Apollon ve Terpsikora Pas de Deux: Apollon et
Terpsichore: Adagio
Coda: Apollon ve Müz’ler Apollon et les Muses: Vivo
Final Bölümü Apothèose: Largo e tranquillo

Yurı Bashmet
Viyolaya bir solo enstrüman olarak bugünkü saygınlığını
kazandıran ve günümüz klasik müzik dünyasında
ayrıcalıklı bir yere sahip olan Yuri Bashmet, birçok çağdaş
bestecinin bu enstrüman için ona adadıkları yapıtlar
yazarak repertuarı geliştirmelerine öncülük etti.
Performansları dinleyici üzerinde derin bir etki bırakan
sanatçı için bir eleştirmen şöyle demişti: “Bashmet’in
çalışı, damla damla düşen bir yağmur adeta, insanın
kalbine işliyor ve onu canlandırıyor.” Alman gazeteleri de
“mükemmel yorumu ve pürüzsüz tonu” dolayısıyla ancak
David Oistrakh’la kıyaslanabileceğini yazmıştı. 1953
yılında Don nehri kenarındaki Rostov kentinde doğan
sanatçı, 1971’de Lvov’daki müzik okulundan mezun
olduktan sonra, Moskova Konservatuarı’nda Vadim
Borissovsky ve Fyodor Druzhinin’le çalıştı. Bu dönemde
sahip olduğu 1758 Milano yapımı Paolo Testori viyolasını
hâlâ çalan sanatçı, Bükreş (1975) ve Münih’teki (1976)
uluslararası yarışmalarda ikincilik ve birinciliği kazandı.
Profesyonel kariyeri inanılmaz bir hızla ilerleyen Bashmet
farklı dönemler ve tarzları kapsayan programlar
hazırlıyor. Şnitke, Kancheli, Denisov, A. Çaykovski,
Gubaidulina, Tavener ve Ruders gibi çağdaş besteciler,
viyola için, ona adadıkları elliyi aşkın konçerto yazdı.
İmza attığı resitallerin yanı sıra Sviatoslav Richter,
Mstislav Rostropoviç, Isaac Stern, Anne-Sophie Mutter,

Wolfgang Amadeus Mozart
Piyano Konçertosu, Mi bemol Majör, No. 9,
“Jeunehomme”, KV 271
Piano Concerto in E flat Major, No.9, “Jeunehomme”,
KV271
Allegro
Andantino
Rondo: Presto
Max Bruch
Kol Nidrei, Op. 47
Piotr Ilyich Tchaikovsky
Floransa Anısı, Op. 70, TH 118
Souvenir de Florence, Op.70, TH118
Allegro con spirito
Adagio cantabile e con moto-Moderato-Tempo I
Allegretto moderato
Allegro vivace-più vivace

Sponsor
11.06.2011, 20.00
Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum

Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
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(Mikkeli, Finland), Kreuth (Germany), Siena, Stresa,
Sorrento (Italy) are some of the world-renowned festivals
he has been invited and he is a regular participant of the
BBC Promenade concerts in the Royal Albert Hall
(London). He is the artistic director and one of the
organizers of the festival on Elba Island, Italy). The
International Viola Competition in Moscow, which Yuri
Bashmet is the organizer and a jury member of, is one
of its kind in Russia. Yuri Bashmet is the professor of
the Moscow Conservatoire, Honourable Academician of
the London Arts Academy, and also teaches at summer
sessions at the Accademia Cidzana (Siena, Italy) and in
Tours (France). He is the president of the International
Viola Competition named after L. Tertis (England), a
member of the jury at the Viola Competition in Munich,
and Maurice Vie in Paris. The highest appraisal of Yuri
Bashmet’s talent was his appointment as the artistic
director of the December Nights festival in Moscow,
which had been directed by Richter for 17 years. He won
the “The Best Musician-Instrumentalist of the Year”
Award in 1993 (London), and in 1995 he became a
laureate of one of the most prestigious world prizes,
“Sonnings Musicfond” (Denmark). Earlier this prize
was given to Igor Stravinsky, Leonard Bernstein;
Benjamin Britten. Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Arthur
Rubinstein, Dmitri Shostakovich, Mstislav Rostropovich,
Sviatoslav Richter, and Gidon Kremer. The International
Charitable Fund, created by the musician, has founded
the International Premium by Shostakovich’s name for
outstanding achievement in the field of world art. This
premium is awarded Gidon Kremer (1994), Thomas
Quasthoff (1995), Viktor Tretiakov (1996), Valery
Gergiev (1997), Anne-Sophie Mutter (1998), Olga
Borodina (1999), Natalia Gutman (2001). Yuri Bashmet
participated in many large-scale charity events: a
Carnegie Hall concert with Elton John and Stevie
Wonder), a London event commemorating Princess
Diana, the revenues of which were given to the relief
funds for those who suffered the calamities in Armenia
and Japan as well as relief funds for invalid children.
His contribution to the world peace movement is hard
to overestimate. This noble civic position of Yuri
Bashmet in connection with his exception artistic
activity, rang his name with the great names of the 20th
century.

© Jean Mayerat

Yurı Bashmet
Yuri Bashmet occupies a special place among musicians
of the present day, turning the viola, for the very first
time ever, into a recognized solo instrument.
Composers worldwide have grasped on to this
phenomenon and have, specially for Bashmet, created
more than fifty works for viola. Bashmet’s appearances
have a hypnotizing effect on listeners. As one British
critic has noted, his music making seems “like rain,
falling drop by drop, infiltrating the heart and animating
it.” Yuri Bashmet was born in Rostov-on-Don in 1953.
He graduated from the special musical school in Lvov in
1971 and went on to study in the Moscow Conservatoire
with professors Vadim Borissovsky and Fiodor
Druzhinin. In 1975 he acquired his Paolo Testori viola
(Milan, 1758), on which he still plays. As a student the
musician became, a Laureate of the International
Competitions in Budapest (second prize, 1975) and first
prize in Munich (1976). He was said to be a
phenomenally gifted musician: “He could be compared
only with David Oistrach as far as the perfect
interpretation and brilliant sound is concerned...”
wrote the German newspapers of him. His programs
comprised different epochs and styles. Modern
composers are eager to dedicate their works to him:
A. Schnittke, G. Kancheli, E. Denisov, A. Tchaikovsky,
and S. Gubaidulina, Tavener (England), Ruders
(Denmark) are some of the many. As a whole, fifty viola
concertos were written and dedicated specially to
Bashmet. He has arranged Schnittke’s String Trio for a
string orchestra (published by Sikorskie under the title
“A Trio Sonata”). Apart from his recitals, Bashmet’s
concerts in ensemble with such musicians as Sviatoslav
Richter, Mstislav Rostropovich, Isaac Stern, AnneSophie Mutter, Marta Argerich and Gidon Kremer play
to sold-out venues, which always raise great admiration
and interest. He enjoys being the first person to give
viola recitals in the most prestigious venues of the
classical world such as the Carnegie Hall (New York),
Concertgebouw (Amsterdam), Barbican (London),
Philharmonie (Berlin), Teatro alla Scala (Milan), Grand
Hall of the Moscow Conservatoire and the Grand Hall of
the Leningrad Philharmonic. The distinguished
conductors he has worked with include Rafael Kubelik,
Seiji Ozawa, Gennadi Rojdestvensky, Sir Colin Davis,
John Eliot Gardiner, Mstislav Rostropovich, Valery
Gergiev, Neville Marriner, Michael Tilson Thomas, Kurt
Masur, Bernard Haitink, Sir Simon Rattle, Nikolaus
Harnoncourt and Yuri Temirkhanov. As a soloist and
conductor, he worked with the best symphonic
ensembles: Berlin Philharmonic, Berlin Symphony,
New York Philharmonic, Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, San Francisco Symphony,
Chicago Symphony, Boston Symphony, London
Symphony, Radio France, Orchestra de Paris, Wiener
Philharmoniker and so on. Tanglewood (USA),
Bordeaux (Menton, France), Brussels (Belgium), Kuhmo

Martha Argerich ve Gidon Kremer gibi olağanüstü
sanatçılarla birlikte verdiği konserler dakikalarca ayakta
alkışlandı; Carnegie Hall (New York), Concertgebouw
(Amsterdam), Barbican Centre (Londra), Philharmonie
(Berlin), La Scala (Milano), Moskova ve Leningrad
konservatuarlarının salonları dünyada viyola resitalleri
için kapılarını ilk kez ona açtı. Rafael Kubelik, Seiji
Ozawa, Gennadi Rojdestvensky, Sir Colin Davis, John
Eliot Gardiner, Mstislav Rostropoviç, Valery Gergiev,
Neville Marriner, Michael Tilson Thomas, Kurt Masur,
Bernard Haitink, Sir Simon Rattle, Nikolaus Harnoncourt
ve Yuri Temirkanov gibi büyük şefler yönetiminde Berlin
Filarmoni, Berlin Senfoni, New York Filarmoni, Bavyera
Radyo Senfoni, San Francisco Senfoni, Chicago Senfoni,
Boston Senfoni, Londra Senfni, Radio France, Orchestra
de Paris, Viyana Filarmoni gibi günümüzün en iyi
orkestraları eşliğinde çaldı. Tanglewood (ABD), Bordeaux
(Menton, Fransa), Brüksel (Belçika), Kuhmo (Mikkeli,
Finlandiya), Kreuth (Almanya), Siena Stresa, (Sorrento,
İtalya) gibi festivallerde sıkça konser veren sanatçı,
Londra’nın ünlü Royal Albert Salonu’ndaki BBC
Promenade konserlerinin de vazgeçilmez isimlerinden
biri. İtalya’nın Elba Adası’ndaki festivalin sanat
yönetmeni, ve organizasyon komitesi üyesi,
Moskova’daki Uluslararası Viyola Yarışması’nın
yönetmeni ve jüri üyesi, L. Tertis adına düzenlenen
uluslararası viyola yarışmasının başkanı ve Paris’teki
Maurice Vie Viyola Yarışması’nın jüri üyesi olan
Bashmet, Moskova Konservatuarı’nda ders veriyor;
Londra Sanat Akademisi’nde Onursal Akademisyen ve
Accademia Cidzana’da (Siena, İtalya) yaz derslerine
giriyor. Sanatçının başarılarının en büyük karşılığı, 17 yıl
boyunca Richter’in yönetmeliğini yaptığı Moskova’daki
December Nights Festivali’nin sanat yönetmenliğine
getirilmesi oldu. 1993’te Londra’da “Yılın En İyi
Enstrümantalisti” seçilen sanatçı, ardından dünyanın en
saygın ödüllerinden biri olan ve bugüne kadar Igor
Stravinsky, Leonard Bernstein, Benjamin Britten, Yehudi
Menuhin, Isaac Stern, Arthur Rubinstein, Dimitri
Şostakoviç, Mstislav Rostropoviç, Sviatoslav Richter ve
Gidon Kremer’e verilmiş olan Sonnings Musifond’u
(Danimarka) kazandı. Oluşturduğu International
Charitable Fund aracılığıyla Şostakoviç Ödülü adıyla
Gidon Kremer (1994), Thomas Quasthoff (1995), Viktor
Tretiakov (1996), Valery Gergiev (1997), Anne-Sophie
Mutter (1998), Olga Borodina (1999), Natalia Gutman
(2001) gibi günümüzün önde gelen sanatçılarını
destekledi. Yardım amaçlı etkinliklerde de yer alan
sanatçı, Carnegie Hall’da Elton John ve Stevie Wonder’la
verdiği konserin yanı sıra Londra’da Prenses Diana
anısına düzenlenen ve Ermenistan’la Japonya’daki
felaketlerde zarar görenlere destek amaçlı konserde de
yer aldı. Barışa yaptığı katkı son derece büyük olan Yuri
Bashmet’in bu çalışmaları ve benzersiz sanatsal
üretkenliği onu 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri
konumuna getirdi.

olarak ilk konserini henüz 11 yaşındayken verdi. Üstün
yeteneği sayesinde Moskova Konservatuarı’na kabul
edildi ve öğrencilik yıllarında Enescu, Marguerite Long ve
Queen Elisabeth uluslararası piyano yarışmalarında
ödüller kazandı. Sanatçının müzik alanındaki gelişiminde
Sviatoslav Richter’le yakınlığının önemli bir etkisi vardır.
Leonskaja’nın sıra dışı yeteneğini hemen sezen büyük
usta, ona yalnızca eğitim ve öğüt vermekle kalmayıp genç
piyanisti birçok düete davet etti. Richter ve Leonskaja’nın
müzik çalışmalarındaki işbirliği ve dostlukları, büyük
piyanistin 1997’deki ölümüne dek sürdü. 1978’de
Sovyetler Birliği’nden ayrılıp Viyana’ya yerleşen sanatçının
1979 yılı Salzburg Festivali’ndeki muhteşem performansı,
Batı’daki parlak kariyerinin de başlangıcı oldu. New York
Filarmoni, Los Angeles Filarmoni, Cleveland, Londra
Filarmoni, Londra Filarmoni, Kraliyet Filarmoni, BBC
Senfoni, Zürih Tonhalle, Berlin Filarmoni,
Gewandhausorchester Leipzig ve Çek Filarmoni ile
Hamburg, Köln ve Münih radyolarının orkestraları gibi
günümüzün en iyi toplulukları eşliğinde, Kurt Masur,
Sir Colin Davis, Christoph Eschenbach, Christoph von
Dohnanyi, Kurt Sanderling, Mariss Jansons, Yuri
Temirkanov ve daha pek çok saygın şef yönetiminde
çaldı. Salzburg, Viyana, Lucerne, Schleswig-Holstein
festivalleri, Hohenems ve Schwarzenberg’deki
Schubertiade sanatçının sıkça davet aldığı saygın
etkinlikler arasında. Leonskaja Paris, Madrid, Barcelona,
Londra, Edinburg, Münih, Zürih ve Viyana’daki belli başlı
konser mekânlarında da resitaller vermeye devam ediyor.

Elısabeth Leonskaja
Uzun yıllardır günümüzün en saygın piyanistleri arasında
kabul edilen Elisabeth Leonskaja, medyanın hâkim
olduğu bir dünyada yalnızca kendinden ve müziğinden
güç alarak, son derece zorlu bir politik ortamda çalışırken
David Oistrakh, Sviatoslav Richter ve Emil Gilels gibi
müziklerinden asla ödün vermeyen Sovyet döneminin
büyük müzisyenlerinin izinden gitmeyi tercih etti.
Gürcistan’ın Tiflis kentinde Rus bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya gelen Leonskaja, küçük yaşta “harika çocuk”

Elısabeth Leonskaja
For decades now, Elisabeth Leonskaja has been among
the most celebrated pianists of our time. In a world
dominated by the media, Elisabeth Leonskaja has
remained true to herself and to her music, and in doing
so, is following in the footsteps of the great Russian
musicians of the Soviet era, such as David Oistrakh,
Sviatoslav Richter and Emil Gilels, who never wavered
in their focus on the quintessence of music despite
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saygın konser mekânları bulunuyor. Bugün basında
“türünde dünyanın en iyilerinden biri” olarak söz edilen
ve Il Tempo’nun “ülkesinin sesi” olarak nitelendirdiği
Moskova Solistleri, son derece zengin ve çeşitlilik içeren
bir repertuara sahip. Klasik dönemin başyapıtlarının yanı
sıra çağdaş bestecilerin yapıtları ve nadir seslendirilen
eski yapıtlar da bu repertuarın belirleyici unsurları.
Dolayısıyla topluluğun programlarında sıra dışı ve ilginç
prömiyerlere de rastlamak mümkün. Sviatoslav Richter,
Gidon Kremer, Mstislav Rostropoviç, Sarah Chang,
Maxim Vengerov, Vadim Repin, Shlomo Mintz, Barbara
Hendricks, James Galway, Lynn Harrell, Mario Brunello,
Steven Isserlis, Boris Berezovsky, Olga Borodina, Jessye
Norman, Anna Netrebko ve Thomas Quasthoff da
Moskova Solistleri’nin birlikte çalıştığı dünya yıldızlarının
bir kısmı. Konserleriyle olduğu kadar kayıtlarıyla da
dinleyiciler ve eleştirmenlerin hayranlığını perçinleyen
topluluk 1994 yılında EMI için Gidon Kremer ve Mstislav
Rostropoviç’le giderek zenginleşecek bir diskografinin
ilk albümünü yaptı. 1998’de Sony Classical için
yaptıkları Şostakoviç ve Brahms kaydı Strad dergisi
eleştirmenlerince “Yılın En İyi Kaydı” olarak
değerlendirildi ve Grammy’ye aday gösterildi. 1994, 1998
ve 2007’de de Grammy’ye aday olan topluluk, bu ödülü,
2008’de Onyx firmasından çıkardığı Stravinsky ve
Prokofiev kaydıyla aldı. 2009’da Çinli ve Japon
bestecilerin yapıtlarını seslendirdikleri albüm de Grammy
adayı olarak başarısını kanıtladı. Müziklerini dünyanın
saygın etkinliklerinde de dinleyicisiyle paylaşan Moskova
Solistleri, Evian’daki Rostropoviç Festivali, Montreux,
Verbier, Sydney, Bath festivalleri, Royal Albert Hall’daki
BBC Promenade konserleri (Londra), Salle Pleyel’deki
Prestige de la Music (Paris), Théatre ChampsElysées’deki Semaines Musicales en Tours, Moskova’daki
December Nights Festivali gibi birçok etkinlikte sahne
aldı. 2009’da ülkenin tarihinde bir ilki gerçekleştirerek
Rusya’nın birçok nadide enstrümanı içeren devlet
koleksiyonundaki Stradivarius çalgılarla Rusya’da
kapsamlı bir turne gerçekleştirdiler. Ülkelerinde ve
yurtdışında birçok televizyon programına çıkan Moskova
Solistleri’nin konserleri farklı etkinlikler kapsamında BBC,
Bavyera Radyosu, Radio France ve NHK gibi dünyanın
önde gelen yayın kuruluşları tarafından yayınlandı.

Moskova Solistleri
Yuri Bashmet’in Moskova Devlet Konservatuarı’nın en iyi
mezunlarını bir araya getirerek oluşturduğu Moskova
Solistleri ilk konserlerini 19 Mayıs 1992’de Moskova
Konservatuarı’nın Büyük Salonu’nda ve 21 Mayıs 1992’de
Paris’teki Salle Pleyel’de verdi. O günden bu yana beş
kıtada, kırkı aşkın ülkede 1.300’ün üzerinde konser veren
topluluğun çaldığı salonlar arasında Carnegie Hall (New
York), Musikverein (Viyana), Concertgebouw
(Amsterdam), Suntory Hall (Tokyo), Philharmonie
(Berlin ve Köln), Royal Albert Hall ve Barbican Centre
(Londra), Tivoli (Kopenhag), Cite de la Musique (Paris)
ve Accademia Santa Cecilia (Roma) gibi dünyanın en

Moscow Soloısts
The first performances of the Moscow Soloists took
place on 19 May 1992 in the Grand Hall of the Moscow
Conservatoire and on 21 May 1992 at the Salle Pleyel,
Paris, when Yuri Bashmet gathered the cream of the
graduates of the Moscow State Conservatoire. Since that
time, the Moscow Soloists have given more than 1300
concerts, to audiences in over 40 countries on 5
continents performing in some of the world’s most
prestigious concert halls, including: Carnegie Hall, New
York; Musikverein, Vienna; Concertgebouw,
Amsterdam; Suntory Hall, Tokyo; Philharmonie, Berlin
and Cologne; The Royal Albert hall and the Barbican
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working in a very difficult political environment. Born in
Tbilisi, Georgia, to a Russian family, she was regarded
as a child prodigy and gave her first concerts as early as
age 11. Her exceptional talent soon brought her to study
at the Moscow Conservatoire. While still a student at the
Conservatoire, she won prizes in the prestigious Enescu,
Marguerite Long and Queen Elisabeth international
piano competitions. Elisabeth Leonskaja’s musical
development was shaped or influenced to a decisive
degree by her collaboration with Sviatoslav Richter. The
master recognized her exceptional talent and fostered
her development not only through teaching and giving
her advice, but also by inviting her to play numerous
duets with him. A memorable musical event! The
musical partnership and personal friendship between
Sviatoslav Richter and Elisabeth Leonskaja endured
until Richter’s death in 1997. In 1978 she Leonskaja left
the Soviet Union and made her new home in Vienna.
Her sensational performance at the Salzburg Festival in
1979 marked the beginning of her steadily blossoming
career as a concert pianist in the west. She has appeared
as a soloist with virtually all the leading orchestras in the
world, such as the New York Philharmonic, the Los
Angeles Philharmonic Orchestra, the Cleveland
Orchestra, the London Philharmonic Orchestra, the
Royal Philharmonic Orchestra, the BBC Symphony
Orchestra, the Zurich Tonhalle, the Berlin
Philharmonic, the Gewandhausorchester Leipzig, the
radio orchestras of Hamburg, Cologne and Munich, the
Czech Philharmonic Orchestra and many others, under
the baton of such leading conductors as Kurt Masur, Sir
Colin Davis, Christoph Eschenbach, Christoph von
Dohnanyi, Kurt Sanderling, Mariss Jansons, Yuri
Temirkhanov and many others. Elisabeth Leonskaja is a
frequent and welcomed guest at prestigious summer
music festivals, such as the Salzburg Festival, the
Vienna and Lucerne Festivals, the Schleswig-Holstein
Festival, the Schubertiade in Hohenems and
Schwarzenberg, and she also gives recitals in the Piano
Series in the world’s major musical centres, such as
Paris, Madrid, Barcelona, London, Edinburgh, Munich,
Zurich and Vienna.

Promenade concerts at the Royal Albert Hall London,
Prestige de la Music at the Salle Pleyel in Paris, SonyClassical at the Théatre Champs-Elysées, Semaines
Musicales en Tours and December Nights Festival in
Moscow. In autumn 2009 Moscow Soloists went on a
major tour of Russia performing exclusively on
Stradivarius instruments belonging to the Russian
Government’s collection of unique musical
instruments. This was the first tour of such kind in the
country’s history. The group has been featured in a
variety of TV programmes both at home in Russia and
abroad. Their concerts have been broadcast on many
occasions by the leading world broadcasters including
BBC, Bavarian Radio, Radio France and NHK.

Centre, London; Tivoli, Copenhagen; Cite de la
Musique, Paris and Accademia Santa Cecilia, Rome.
Today the world press marks this ensemble as, “one of
the best in the world in this genre” and hailed as, “the
voice of the country” by Il Tempo. The repertoire of the
Moscow Soloists is rich and diverse: it comprises both
masterpieces of classical music and the works of
contemporary composers as well as older works, which
are rarely performed. Consequently, the programmes
put together by the Moscow Soloists are marked by their
beautiful and interesting premieres. The Moscow
Soloists have worked with such celebrated artists as
Sviatoslav Richter, Gidon Kremer, Mstislav
Rostropovich, Sarah Chang, Maxim Vengerov, Vadim
Repin, Shlomo Mintz, Barbara Hendricks, James
Galway, Lynn Harrell, Mario Brunello, Steven Isserlis,
Boris Berezovsky, Olga Borodina, Jessye Norman, Anna
Netrebko and Thomas Quasthoff. In 1994 the ensemble
made the first of many recordings, a CD for EMI with
Gidon Kremer and Mstislav Rostropovich. In 1998 the
Moscow Soloists recorded works by Shostakovich and
Brahms for Sony Classical, later named the “Best
Recording of the Year” by the critics of the Strad
magazine and nominated for a Grammy award. Having
been nominated in 1994, 1998 and 2007, the ensemble
received a Grammy award in 2008 for their recording
of works by Stravinsky and Prokofiev on the Onyx label.
A further nomination to this award came in 2009, for
their recording of music by Chinese and Japanese
composers. The ensemble has taken part in many
significant musical festivals including Rostropovich’s
Festival in Evian, Montreux, Verbier, Sydney, Bath, BBC

Moskova Solistleri’nin destekçileri
Supporters advisers of The Moscow Soloists
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sonra da ilk Avrupa yorumu Paris’te Sarah Bernhardt
Tiyatrosu’nda; Diaghilev’in bir Stravinsky balesini son
sahneleyişi, George Balanchine’in de ilk Stravinsky
koreografisi olarak 12 Haziran 1928’de gerçekleştirilmişti.
Stravinsky’nin daha sonra 1947’de tekrar düzenlediği ve
bir açıklamasında “Gerçekte, klasik şiirin Iambus adı
verilen; önce vurgusuz, ikincisi vurgulu hecelerden
oluşan mısraları büyük ölçüde uyguladığını” belirttiği
müzik, süreleri bir ile beş dakika arasında değişen on
küçük bölüme ayrılır:
1. Apollon’un doğuşu (Naissance d’Apollon). Iambus
ölçüsünün özellikle belirgin olduğu ilk tablonun çok ağır
(Largo) girişinde, Zeus’tan olma Apollon’un Leto
tarafından sabahın alacakaranlığında dünyaya getirilişi
canlandırılır. İki tanrıça doğumda Leto’ya yardım eder.
Ağır tempoda gelişen tema birden güçlenen üç akorla
noktalanır: Apollon doğmuştur. Tanrıçaların çabuk
(Allegro) dansı ile yeni tanrıya beyaz tüller ve altın bir
kuşak sarılır, ona tanrısal içkiler –nektar ve ambrosia–
içirilir; eline simge olarak lir verilir ve Apollon Olimpos
dağına, tanrıların evine götürülür.
2. Apollon’un Dansı ve Müzler (Variation d’Apollon et les
Muses). İkinci tablonun başlangıcını oluşturan bu
bölümde Apollon kendi dünyasının ortasında elinde
çalgısı durmakta, aşırı süslemeli solo kemana liri ile
cevap vermektedir. Melodiden melodiye geçilir, solo
kemana ikinci keman da katılır: Pizzicato eşlikli bir ikili
oluşur. Apollon lirini bırakır, kendini müziğin gücüne
kaptırarak dansa başlar.
3. Apollon ve Üç Müz (Pas d’Action: Apollon et les trois
Muses: Calliope, Polymnie et Terpsichore). Şiir Müzü
Kalliopi, Müzik Müzü Polihimnia ve Dans Müzü
Terpsikora belirir. Neşeli, törensel, aydınlık ama klasik
formda bir müzik bu sahneyi canlandırır. Apollon her üç
tanrıçaya kendi sanatlarıyla ilgili birer hediye verir:
Kalliopi’ye yazı tahtası, Polimnia’ya bir mask ve
Terpsikora’ya da lir. Bunu izleyen bir iki dakikalık 4., 5. ve
6. bölümlerde her üç müz sırayla dansını sergiler:
Kalliopi’nin (Variation de Calliope: L’Alexandrin) çabukça
(Allegretto) tempodaki dansı için Stravinsky 17. ve 18.
yüzyıl Fransız şiirinin (Boileau’nun) 12 hecelik klasik
Aleksandren formunun ritmini kullanmış. Bu hareketli
ancak ritmik formla sınırlanmış dans, müzün levhaya
yazdığı mısraları Apollon’a sunmasıyla sona erer.
Polihimnia (Variation de Polymnie) ise çevik ve akıcı
onaltılık notalarla yansıyan çabuk (Allegro) tempoda,
önce vakarlı bir tarzda maskeyle, sonra maskı çıkararak,
giderek hızlanan ritimle dans eder. Kendine başka bir
simge seçmiş, parmağıyla dudaklarını kapayarak, gençlik
heyecanı içinde hareket etmektedir. Ancak bir an
dudaklarını oynatmış, bu da Apollon’un onu, kuralını
kendi bozduğu için azarlamasına neden olmuştur.
Terpsikora’nın (Variation de Terpsichore) çabukça
(Allegretto) tempodaki dansı, lirini başının yukarısında
tutarak, Kalliopi’nin melodisiyle, ama noktalı ritimle
gerçekleşir. Fazla duygusallaşmayan, kesin forma bağlı
kalan bu dansın sonunda Apollon öne çıkar. 7. Variation

Igor Stravinsky (1882–1971)
Apollon Musagète*
1. Tablo-Giriş:
Apollon’un Doğuşu
Largo
Allegro
2. Tablo:
Apollon’un Dansı ve Müzler:
Apollon ve Üç Müz: Kalliopi, Polihimnia ve Terpsikora:
Moderato
Kalliopi’nin Dansı Aleksandrin: Allegretto
Polihimnia’nın Dansı: Allegro
Terpsikora’nın Dansı: Allegretto
Apollon’un Dansı: Lento
İkili dans: Apollon ve Terpsikora: Adagio
Coda: Apollon ve Müzler: Vivo
Final Bölümü: Largo e tranquillo
Sibelius’tan sonra en uzun yaşayan besteci olan ve doğal
olarak pek çok stil değiştiren, müziğin daima
yenilenmesi için çaba gösteren Igor Feodorovich
Stravinsky’nin, Washington’daki Kongre Kitaplığı
Elizabeth Sprague Coolidge Vakfı’nın siparişi üzerine
1927’de bestelediği Apollon Musagète adlı iki tabloluk
bale müziği de onun barok döneme eğilimini yansıtır.
Melodik bir Rönesans’ın bayrak taşıyıcılığını üstlenen bu
bale, geleneksel bölümlerden oluşacaktı. Konusu da,
sanatlar ve düzeninin tanrısallaştırılmasıydı. Bunun için
de Leto ile Zeus’un oğlu Apollon (Phoibos veya
Phoebus) bilgelik, müzik ve şarkı tanrısı olarak müzleri
sanat konusunda eğitecekti. Müziğin yanı sıra librettoyu
da hazırlayan Stravinsky, Yunan mitolojisinde güzel
sanatların ve bilimin koruyucusu olan dokuz tanrıçadan
(müzler) üçünü seçmiştir: “güzel sesli” anlamına gelen
Calliope (Kalliopi) Orfeus’un annesi, epik ya da ağıtsal
şiir ve hitabetin müzüydü. “Çok ilahili” anlamına gelen
Polymnie (Polihimnia) ciddi, lirik tanrısal şarkıların ve
müziğin müzüydü. “Dansla neşelenen” anlamına gelen
Terpsichore (Terpsikora) elinde kithara ile canlandırılan
dans müzüydü. Ancak Stravinsky’den biraz ilkel ritimli,
anarşist karakterde, üfleme çalgıları alabildiğine
değerlendiren ve sansasyon yaratan bir müzik
bekleyenler düş kırıklığına uğradılar. Hindemith’in Beş
Parça’sı ile aşağı yukarı aynı tarihlerde yazılan eser, onun
gibi eski üslubu yaşatıyor, yeni klasisizm yolunda sade,
zarif, melodiye önem veren, çiğ renkli
enstrümantasyondan bilinçli olarak kaçınan, ferahlatıcı
bir müzikten oluşuyordu. Bunun için de üfleme çalgıları
kullanmayan besteci yaylı çalgılardan oluşan orkestrayı
birinci ve ikinci kemanlar, viyolalar, birinci ve ikinci
viyolonseller, kontrbas olarak altıya ayırmış; ışıklı ve cam
gibi saydam bir orkestrasyon ve armoni yaratmıştı. Çok
yönlü iyi tını (multisonor) elde etmek için viyolonselleri
ikiye ayırdığını belirten Stravinsky’nin Apollon Musagète’i
ilk kez Washington’da 27 Nisan 1928’de sahnelenmiş;
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genişletilmiş bir tutti girişle açılmaz, bunun yerine tutti
ve solo yapının aleni mücadelesiyle birlikte piyanonun
henüz ikinci ölçüde tuttinin fanfar karakterindeki coşkulu
cümlesini orkestra yerine sunmasıyla açılır. Hem görsel
hem de işitsel olarak dönemi için oldukça sıra dışı bir
efekttir. Elbette dönem soylularının salonlarında
verilenlerden ziyade konser salonlarına uygun bir giriştir
bu. Belki de Mozart’ın müziğindeki masonik ifade
gücünün ilk izlerindendir. Solo piyano, iki obua, iki korno
ve yaylılardan oluşan bir topluluk için yazılan konçerto,
mi bemol majör 4/4’lük ölçüdeki mi bemol majör Allegro
tempodaki birinci bölümle açılır. Beethoven’ın dördüncü
ve beşinci piyano konçertolarına örnek oluşturacak
şekilde solistin tutti partilerinin arasına girişiyle açılan bu
fanfar benzeri coşkulu bölüm, müzikolog Cuthbert
Girdlestone’nun 1964 tarihli makalesinde de belirttiği
gibi, Mozart’ın gelenekselden ayrılışını gösterir. Ancak
henüz eserin başında orkestra partilerinin arasına giren
bu piyano sololar bölümün sonuna kadar piyano ve
orkestra arasındaki diyaloglar gibi devam eder. 3/4’lük
ölçüdeki Andantino tempo başlıklı do minör ikinci bölüm
yukarıda da anlatmaya çalıştığımız gibi Mozart’ın
müzikal ifade zenginliğini ortaya koyan en önemli genç
yaratılarındandır. KV 41, KV 456, KV 482 ve KV 488 ile
birlikte Mozart’ın ilgili minörde yazdığı beş konçertodan
biridir bu yapıtı. Birinci bölümde olduğu gibi bu bölüm
için de iki kadans yazmıştır Mozart. Tekrar mi bemol
majöre dönüş yapan Presto tempodaki son bölüm
Rondo, solo piyanoyla açılan oldukça geniş aralıkta bir
bölümdür. Bölümün coşkulu karakteri sürpriz bir şekilde
ağır bir menuet tarafından kesilir. İleriki yıllarında,
1785’de yazacağı 22 numaralı bir diğer Mi bemol Majör
Piyano Konçertosu’nda da kullandığı bu sürpriz
menuet’in ardından bölüm tekrar orijinal temposunda
sona erer. (Süre 28’)

d’Apollo, Apollon’un üç müzün şerefine yaptığı danstır.
Ağır ve vakur (Lento) tempoda, karmaşık bir teknikle
düzenlenen müziği beş solo çalgı yorumlar. Tüm
sanatların onun içinden çıktığını vurgulayan Apollon,
Olimpos’u selamlayarak dansını sona erdirir. 8. Apollon
ve Terpsikora’nın ikili dansı (Pas de Deux: Apollon et
Terpsichore): Ağır (Adagio) tempoda, geniş ve törensel
havada, sanki klasik güzelliğe bir kaside, ilahi oluşturacak
kesin durgunluktaki dansın giderek yoğunlaşmasıyla son
bulur. 9. Apollon ve Müzler (Apollon et les Muses):
Diğer iki müz de Apollon ve Terpsikora’ya katılır. Canlı
(Vivo) tempoda her üç müz, Apollon’un çevresinde
birleşerek dans eder. 10. Final Bölümü (Apothèose):
Girişteki tema çok ağır ve sakin (Largo e tranquillo)
tempoda tekrar belirir. Apollon Müz’lerle Parnas’a
çekilmektedir. (Süre 32’)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Piyano Konçertosu, Mi bemol Majör, No. 9,
“Jeunehomme”, KV 271**
Allegro
Andantino
Rondo: Presto
21 yaşındaki genç Mozart’ın 1777 yılının ocak ayında
Salzburg’da tamamladığı KV 271, Mi bemol Majör No. 9
Piyano Konçertosu, bazı eserlerinde olduğu gibi
müzikologları yıllarca meşgul eden ilginç başlıklarla
günümüze ulaşır. Uzun süredir “Jeunehomme” başlığıyla
tanınan konçertonun, akademisyenler tarafından kimliği
saptanamasa da, müzik dünyasına, Salzburg’u ziyaret
eden genç bir Fransız kadın piyanist için yazıldığı iddiası
hâkimdir. Müzikolog Michael Lorenz’in yakın zamanlı
araştırmaları sonucunda, esere bu başlığın konulmasına
neden olan bu virtüöz Fransız piyanistin, genç Mozart’ın
en yakın dostlarından ünlü dansçı Jean-Georges
Noverre’in kızı Victoire Jenamy (1749–1812) olduğu
görüşü hâkimdir. Özellikle konçertonun solo piyano
partileri göz önüne alındığında ki moto perpetuo finalin
dâhice beklentileri de işin içine katılırsa, Victoire
Jenamy’nin kayda değer bir teknik hâkimiyete ve müzikal
ifade gücüne sahip olması gerekir. Nitekim ikinci
beklenti, yani müzikal ifade gücü, bilhassa Andantino
tempo başlıklı do minör ikinci bölümde iyice
belirginleşir. O kadar ki, burada, Mozart’ın opera evleri
için yazdığı eserlerinde ortaya koyduğu ve ancak bir
şarkıcının elde edebileceği yorum gücünü talep eder
piyanistten. Bu bölüm bir bakıma Mozart’ın eseri
bestelediği tarihe müzikal bir not düşüşü gibidir. Elbette
burada dinleyiciyi yakalayan şey sadece Mozart’ın do
minör tonaliteyi ustaca kullanışı değildir; asıl olan farklı
kromatik kısımları, dinamik kontrastları, son derece zarif
melodik dili ve özellikle de sessizliğin etkili kullanımı
sayesinde vücut bulan tutkudur. KV 271 dizin numaralı
bu yapıtında Mozart’ın konçerto formuna kattığı temel
bakış açısı kesin olarak solistik virtüözite ve dramatizmin
arka plana itilişidir. Eser alışılmadık biçimde beklenen

Max Bruch (1838–1920)
Kol Nidrei, Op. 47**
Alman romantiklerinden Max Bruch’un, şarkıcı Clara
Tuczek ile evlendiği ve Liverpool Filarmoni
Orkestrası’nın şefliğini yürüttüğü bu dönem muhtemelen
bestecinin yaşamındaki en mutlu dönemidir. Bruch’un,
Çaykovski’nin Rokoko Varyasyonları’ndan yaklaşık beş yıl
sonra, viyolonsel ve orkestra için bestelediği Kol Nidrei,
Opus 47 adlı eseri, 1881 yılında Berlin’de ilk
yayımlanışından önce Liverpool’da son halini alır. Aslen
viyolonsel, orkestra ve arp için iki Yahudi kökenli melodi
üzerine bir dizi varyasyonlardan oluşan bir Adagio
stilinde tasarlanan yapıta adını veren ilk tema, Yom
Kippur (Kefaret Günü) denen gece ayini sırasında
okunan Kol Nidre duasından adını alan Kol Nidrei’dır.
Bruch’un melodiyi işleyişinde çello, sinagogda hazan’ın
okuduğu duayı bir şekilde taklit eder. Eserin ikinci
temasıysa, “She Walks in Beauty” adlı ünlü şiirin de yer
aldığı “İbranice Melodiler” adlı koleksiyonda Lord Byron
tarafından kaleme alınan Isaac Nathan’ın “O Weep for
79

Those that Wept on Babel’s Stream” düzenlemesinin
orta bölümünden bir alıntıdır. Protestan olan Bruch, Kol
Nidrei melodisiyle ilk kez öğretmeni Ferdinand Hiller
tarafından Berlin başkantoru olarak hizmet veren
Lichtenstein ailesiyle tanıştırıldığı zaman aşina olur. Pek
çok Hıristiyan müzisyenle de sıkı ilişkileri olan Kantor
Abraham Jacob Lichtenstein, Bruch’u Yahudi Halk
Şarkıları ve müziğiyle ilgilenmesi için destekler. Bazı
yorumcular Bruch’un yapıtındaki Kol Nidrei’yi Yahudi
anlayışından yoksun olarak eleştirse de, besteci asla
Yahudi müziği bestelemeye cüret etmemiştir. O sadece
Yahudi ezgilerinde bulduğu etkileşimi kendi bestelerinde
kullanmak istemiştir. Öte yandan, kesinlikle doğru
olmamasına karşın, Bruch’un, Yahudi teması üzerine
beste yaptığı için aslen Yahudi olduğunu söyleyenler bile
çıkmıştır. “Üç Yahudi Melodisi” adlı bir eser de
besteleyen Bruch’un yegâne hedefi, müziğinin farklı
kültürlerden, özellikle de bu denli yakınında olan bir
kültürden esintiler taşıması ve harmanlanmış olmasını
istemesidir. Dokuzuncu yüzyıldan günümüze ulaştığı
düşünülen bu melodinin Bruch tarafından yapılan
romantik düzenlemesinde besteci, viyolonsele kantor
(sinagog ayinlerinde taganni edenlerin lideri) rolünü
verir. Eşlikçi orkestra akorlarıysa aydınlık ve karanlık
gölgeler arasında sürekli bir değişim gösterir. (Süre 10’)

cevabı izler. Kemanın küçük kadanslarla eşlik ettiği ezgi,
güzel tınılı bir diyaloga dönüşür. Moderato başlıklı orta
bölmede ise canlı yay çekişleriyle “a punto d’arco” (yayın
ucunu kullanarak) etkili bir efekt yaratılır. Triyole blok
akorların oluşturduğu bu kısacık geçişi, müzikolog Colin
Mason “Oda müziği alanında hiçbir müzik değeri
taşımadan, yalnız tını efektleriyle oluşturulan tek örnek”
olarak niteler. Bölüm, girişin tekrarıyla (Tempo I) sona
erer. 2/4’lük ölçüde ve la minör tondaki 3. Bölüm
(Allegretto moderato), İtalya’dan çok Rusya’yı anımsatır.
Önce hafif ve oynak başlayan bölüm, daha sonra giderek
gerilim kazanır. Scherzo biçimindeki Trio bölmesi ise
parlak ve çekicidir. Yine 2/4’lük ölçüde, bu kez re minör
tonda başlayan 4. Bölüm, giderek canlanan (Allegro
vivace-più vivace) etkili bir hava yaratır. Halk şarkısı
biçimindeki canlı ve pentatonik yapıdaki tema, hemen
başlangıçta sergilenir. İkinci tema ise lirik yapıdadır ve
arka planda kalmayı yeğler gibidir. Ancak Çaykovski’nin
mektubunda belirttiği füg biçimindeki final parlak re
Majör tonda, durmak tükenmek bilmeyen bir
“perpetuum mobile” gibi hızlı gelişir; ana temaya, tekrar
duyulma olanağını bile en sonda verir. Eser güçlü
akorlarla sona erer. (Süre 39’)
* Program Notları: İrkin Aktüze
** Program Notları: Halit Süha Çelikkıran

George Frideric Händel
Alcina’dan “Tornami a vagheggiar”
“Tornami a vagheggiar” from Alcina

VENEDİK BAROK ORKESTRASI &
PATRICIA PETIBON
VENICE BAROQUE ORCHESTRA &
PATRICIA PETIBON

Antonio Vivaldi
Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas İçin Sol Majör Sinfonia, RV
149
Sinfonia for Strings and Basso Continuo in G Major,
RV149
Allegro molto
Andante
Allegro

Venedik Barok Orkestrası
Venıce Baroque Orchestra
Patrıcıa Petıbon soprano
George Frideric Händel
Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas İçin Konçerto Grosso, Sol
Majör, Op. 6, No. 1, HWV 319
Concerto Grosso for Strings and Basso Continuo in G
Major, Op.6, No.1, HWV319
A tempo giusto
Allegro
Adagio
Allegro
Allegro

Alessandro Scarlatti
Sedecia re di Gerusalemme’den “Caldo Sangue”
“Caldo Sangue” from Sedecia re di Gerusalemme
Antonio Sartorio
Giulio Cesare in Egitto’dan “Quando voglio”
“Quando voglio” from Giulio Cesare in Egitto

Venedik Barok Orkestrası
1997’de barok müzik uzmanı ve klavsen sanatçısı Andrea
Marcon’un kurduğu Venedik Barok Orkestrası, bugün
dönem müziği performansı alanında Avrupa’nın önde
gelen topluluklarından biri olarak kabul ediliyor. Kuzey
Amerika, Avrupa, Güney Amerika ve Japonya’da
verdikleri konserler ve yer aldıkları operalarla büyük
beğeni kazanan orkestra, birinci sınıf barok operaları
yeniden keşfetme kararlılığı doğrultusunda, Francesco
Cavalli’nin L’Orione, Vivaldi’nin Atenaide, Benedetto
Marcello’nun La Morte D’Adone ve Il trionfo della poesia e
della musica operalarının prömiyerlerini gerçekleştirdi.
2000 yılında Venedik’teki Teatro La Fenice’de Händel’in
Siroe’sinin yeni bir prodüksiyonunun başarılı prömiyerini
2001’de Cimarosa’nın L’Olimpiade’ı izledi. 2004’te
Siroe’nin tamamının ilk sahnelenişini ABD’de
gerçekleştirdiler. 2009–2010 sezonunda mezzosoprano
Magdalena Kozená ile Vivaldi aryalarından oluşan bir
programla Viyana, Prag, Barcelona, Madrid, Amsterdam,
Paris ve Münih’i kapsayan bir turneye çıktılar. İsviçre,
Fransa ve ABD’de kemancı Giuliano Carmignola ile,
mezzosoprano Romina Basso ile de İtalya ve Polonya’da
konserler verdiler. Barok operaların yeni yapımlarındaki
başarılarına Boccherini’nin La Clementina’sının tümüyle
sahnelendiği Bilbao ve Madrid prömiyerlerini eklediler.
Santiago de Compostela Festivali’nde Orlando
Furioso’nun konser versiyonunun ardından Marie-Nicole
Lemieux ve Magdalena Kozená’ya resitallerinde eşlik
ettiler. Deutsche Grammophon için dünyada ilk kez

Alessandro Stradella
Giovanni Battista’dan “Queste lagrime e sospiri”
“Queste lagrime e sospiri” from San Giovanni Battista
Alessandro Scarlatti
Griselda’dan “Se il mio dolor t’offende”
“Se il mio dolor t’offende” from Griselda

Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
Floransa Anısı, Op. 70, TH 118*
Allegro con spirito
Adagio cantabile e con moto-Moderato-Tempo I
Allegretto moderato
Allegro vivace-più vivace

Antonio Vivaldi
Flüt, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas İçin Fa Majör Konçerto,
Op. 10, No. 1, “La tempesta di mare”, RV 433
Concerto for Flute, Strings, Basso Continuo in F Major,
Op.10, No.1, “La tempesta di mare”, RV433
Allegro
Largo
Presto

Çaykovski’nin 1890’da Frolovskoye’de iki keman, iki
viyola, viyolonsel ve kontrbas için yazdığı Opus 70 Altılı
Floransa Anısı başlığını taşır. İtalya yolculuğundan
esinlenerek 25 Haziran–12 Temmuz tarihleri arasında
bestelediği eserini Petersburg Oda Müziği Derneği’ne
ithaf etmiş ve ilk kez 7 Aralık 1892’de yorumlanmıştır.
Altılı, kurallara uymayan biçimde –sonat ya da rondo
formuna benzemeyen– bir bölümle başlar. Keyifli ve canlı
(Allegro con spirito) tempodaki re minör tonda, 4/4’lük
ölçüdeki 1. Bölüm, güçlü akorlu aksanlarla sunulan bir
halk dansı biçimindeki temayla girer. Bu tema arka plana
geçerek İtalyan serenadı havasındaki kemanların
yansıttığı yeni temaya yol açar. Böylece çalgıdan çalgıya
dolaşan yeni yan temalar da oluşur ve pizzicato eşlikle
gelişir. Çok hafiften (pianissimo), çok güçlüye
(fortissimo) ulaşan, daha hızlı (più mosso), çok canlı
(vivace assai), çok hızlı (prestissimo) gibi müzik
terimleriyle bezenen bu uzun bölüm, yine enerjik ve
parlak biçimde sona erer. 3/4’lük ölçüde ve re majör
tonda, ağır tempoda şarkı söyler gibi ve hareketli (Adagio
cantabile e con moto) başlayan 2. Bölümde, önce
sürdinli yaylı çalgıların akorlarla vurguladıkları girişi
duyulur. Kısa bir suskunluğu birinci kemanın pizzicato
eşliğindeki tatlı solosu ve viyolonselin sıcak ve tutkulu

George Frideric Händel
Giulio Cesare’dan “Piangerò la sorte mia”
“Piangerò la sorte mia” from Giulio Cesare
Ariodante’den “Neghittosi, or voi che fate”
“Neghittosi, or voi che fate” from Ariodante
George Frideric Händel
Alcina’dan “Ah! Mio cor”
“Ah! Mio cor” from Alcina
Antonio Vivaldi
Keman, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas İçin Mi bemol Majör
Konçerto, Op. 8, No. 5, “La tempesta di mare”, RV 253
Concerto for Violin, Strings and Basso Continuo in E
flat Major, Op.8, No.5, “La tempesta di mare”, RV 253
Presto
Largo
Presto
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Venıce Baroque Orchestra
Founded in 1997 by Baroque scholar and harpsichordist
Andrea Marcon, the Venice Baroque Orchestra is
recognized as one of Europe’s premier ensembles
devoted to period instrument performance. The
Orchestra has received wide critical acclaim for its
concert and opera performances throughout North
America, Europe, South America, and Japan.
Committed to the rediscovery of first-rate Baroque
opera, Marcon has led the Orchestra in modern-day
premieres of Francesco Cavalli’s L’Orione, Vivaldi’s
Atenaide, Benedetto Marcello’s La Morte D’Adone and Il
trionfo della poesia e della musica. With Teatro La Fenice
in Venice, the Orchestra staged the modern-day
premiere of Händel’s Siroe in 2000, followed by an
equally successful staging of Cimarosa’s L’Olimpiade in
2001. In April 2004, the Orchestra revived Siroe in its
82
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first full staging in the United States. In the 2009/10
season, the orchestra continues its collaboration with
mezzo-soprano Magdalena Kozená in a tour featuring
Vivaldi arias that takes them to Vienna, Prague,
Barcelona, Madrid, Amsterdam, Paris and Munich.
They performed in Switzerland, France and the United
States with violinist Giuliano Carmignola, and with
mezzo-soprano Romina Basso in Italy and Poland. The
orchestra presented the modern-day premiere of
Boccherini’s La Clementina fully staged in Bilbao and
Madrid. Summer festivals include three performances
at Santiago de Compostela: Orlando Furioso in concert,
and recitals with Marie-Nicole Lemieux and Magdalena
Kozená. Their world-premiere recording of Andromeda
liberata for Deutsche Grammophon was followed by two
recordings of violin concertos with Giuliano
Carmignola, an album of Vivaldi sinfonias and
concertos for strings, Vivaldi motets and arias with
soprano Simone Kermes, Händel arias with Magdalena
Kozená, Vivaldi concertos for two violins with Viktoria
Mullova and Giuliano Carmignola, Vivaldi arias again
with Ms. Kozená, and their latest release Rosso, an
album with Patricia Petibon. The Orchestra’s earlier
discography on Sony Classical includes The Four
Seasons, two albums of previously unrecorded Vivaldi
concertos, Locatelli violin concertos, and a collection of
Bach arias featuring Angelika Kirchschlager. For its
recordings, the Orchestra has been honoured with the
Diaspason D’Or, Choc du Monde de la Musique, ECHO
and the Edison Awards. Their concerts have been
filmed by the BBC and NHK, and broadcast by
RadioFrance, France Musiques, ORF, RaiDue, BBC3,
National Public Radio, RadioTre and Arte. The Venice
Baroque Orchestra is supported by Fondazione
Cassamarca in Treviso.

kaydedilen Andromeda liberata’yı Giuliano Carmignola ile
iki keman konçertosu kaydı, Vivaldi’nin sinfonia ve yaylı
çalgılar konçertoları, soprano Simone Kermes’le Vivaldi
motetleri, Magdalena Kozená ile Händel aryaları, Viktoria
Mullova ve Giuliano Carmignola ile Vivaldi’nin iki keman
için konçertoları, yine Kozená ile Vivaldi aryaları ve
Patricia Petibon’un son albümü Rosso izledi. Venedik
Barok Orkestrası’nın daha önce Sony Classical için
yaptıkları kayıtlar arasında Dört Mevsim, daha önce
kaydedilmemiş Vivaldi konçertolarından oluşan iki
albüm, Locatelli keman konçertoları, Angelika
Kirchschlager’le Bach aryaları yer alıyor. Kayıtları
Diaspason d’Or, Choc du Monde de la Musique, ECHO
ve Edison ödülü aldı. Konserleri BBC ve NHK tarafından
kaydedildi ve RadioFrance, France Musiques, ORF,
RaiDue, BBC3, National Public Radio, RadioTre ve Arte
tarafından yayınlandı. Venedik Barok Orkestrası’nı
Treviso’da bulunan Fondazione Cassamarca destekliyor.

Patrıcıa Petıbon
Çocukluğunda piyano ve güzel sanatlara büyük ilgi duyan
Patricia Petibon, Paris Konservatuarı’nda aldığı
müzikoloji eğitiminin ardından aynı okulda Prof. Rachel
Yakar’la şan çalışmaya başladı ve 1995’te okulunu
birincilikle bitirdi. Amerikalı şef ve klavsen sanatçısı
William Christie’nin keşfettiği Petibon, sık sık
Christie’nin saygın barok topluluğu Les Arts
Florissants’la konserler verdi ve Aix-en-Provence
Festivali, Milano’daki La Scala, Buenos Aires’teki Teatro
Colón ve Londra’daki Wigmore Hall’da onlarla sahneye
çıktı. 1996’da Paris Ulusal Operası’ndaki ilk temsilinde
Rameau’nun Hippolyte et Aricie’sinde başarılı bir
performans sergiledi ve ardından Mozart’ın Saraydan Kız
Kaçırma’sında Blondchen, Richard Strauss’un Ariadne
auf Naxos’unda Zerbinetta ve Güllü Şövalye’sinde Sophie,
Donizetti’nin Don Pasquale’inde Norina, Hamlet’te
Ophelia, Offenbach’ın Hoffmann’ın Masalları’nda
Olympia, Mozart’ın La Finta Giardiniera’sında Serpetta
ve Lakmé’nin başrolünü söyledi. Deutsche Oper am
Rhein, Lyon ve Nancy operaları, Théâtre du Capitôle de
Toulouse ve Strasbourg’daki performanslarını Paris
Bastille Operası’nda Massenet’nin Manon’u, Zürih
Operası’nda Saraydan Kız Kaçırma’da Blondchen, Viyana
Devlet Operası’nda Olympia ve Sophie rolleri izledi.
2006’da Nancy’de ilk kez Mozart’ın Figaro’nun Düğünü
operasında Susanna’yı seslendirdi. William Christie ile
yaptığı çalışmaların yanı sıra Rameau’nun Les Indes
Galantes’ında Phani ve Zima (Paris Bastille Operası),
Marc Minkowski yönetimindeki Ariodante’de Dalinda,
Théâtre du Châtelet’nin yeniden açılışı kapsamında John
Eliot Gardiner yönetiminde Gluck’ün Orphée et
Eurydice’sinde ve Grand Théâtre de Genève’de yine
Ariodante’de Ginevra gibi barok rolleri söyledi. Theater an
der Wien’de Nikolaus Harnoncourt yönetiminde
Mozart’ın Lucio Silla’sında Giunia performansı ona
büyük bir başarı getirdi. Sanatçı aynı şefle ilk olarak
Viyana’daki Musikverein’da Haydn’ın Armida’sında
Zelmira’yı söylemiş, bu rolün kaydını da yapmıştı.
Petibon, o günden itibaren Harnoncourt yönetiminde
Mozart’ın Der Schauspieldirektor’ünde Mademoiselle
Silberklang (Salzburg ve Viyana Musikverein), Haydn’ın
Orlando Paladino’sunda Angelica (Styriarte, Graz) ve
Mozart’ın Schuldigkeit des Ersten Gebots’unda (Theater an
der Wien ve Salzburg Mozartwoche) söyledi.
Hoffmann’ın Masalları’nın Cenevre’de gerçekleştirilen
yeni bir prodüksiyonu, Alcina’da Morgana (La Scala,
Milano), Mitridate’de Aspasia (Theater an der Wien,
Viyana), Così fan tutte’de Despina (Salzburg Festivali),
Candide’de Cunégonde (Wiener Konzerthaus ve Bremen
Glocke) opera sahnelerinde adının duyulmasını sağladı.
Nikolaus Harnoncourt yönetiminde Musikverein ve
Lüksemburg’da Mozart ve Haydn aryalarından oluşan bir
program sundu ve aynı programı Concerto Köln’le
Versailles’da tekrarladı. Bunu izleyen dönemde bir
Japonya turnesi gerçekleştirdikten sonra Cenevre’de ilk
kez Lulu’da söyledi; Daniel Harding yönetimindeki

Bavyera Radyo Senfoni Orkestrası’yla Carl Orff’un
Carmina Burana’sında yer aldı (Münih) ve Venedik Barok
Orkestrası’yla Paris’te bir konser verdi. Sezonu Salzburg
Festivali’nde Marc Albrecht ve Vera Nimerova ile birlikte,
yeni bir prodüksiyonu gerçekleştirilen Lulu’da başrolü
söyleyerek sona erdirdi. Sık sık resitaller de veren
soprano, 2006’daki Mozart yılında Salzburg Festivali
kapsamında Michael Schade ve aktör Tobias Moretti ile
Mozart aryaları ve seçilmiş metinlerden oluşan bir
program sundu ve 2009’da yine Salzburg Festivali’nde
Susan Manoff ve Olivier Py ile oldukça ses getiren bir
resitalde yer aldı. 2010–2011 sezonunda Londra
(Wigmore Hall), Bad Kissingen, Graz ve La Rochelle’de
sahneye çıkacak olan sanatçının programında öne çıkan
etkinlikleri, Barcelona’da Lulu’nun başrolünde son
derece başarılı bir performansı, Giovanni Antonini
yönetimindeki Il Giardino Armonico ile İspanya ve
Paris’te konserler, Venedik Barok Orkestrası ile Viyana,
Toulouse ve Lyon’da konserlerdir. Kristjan Järvi
yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası ile Candide’de
Cunégonde performansı, Paris’te Ensemble Orchestre
Paris ile Bacri’nin Üç Aşk Şarkısı, Theater an der
Wien’de Bertrand de Billy ile Dialogues des Carmelites
prodüksiyonunda ilk kez söyleyeceği Blanche rolü de
programında yer alıyor. Sanatçı, sezonu Münih
Operası’nda Ivor Bolton ve David Boesch ile
Mitridate’nin yeni bir prodüksiyonunda Aspasia rolünü
söyleyerek bitirecek. Diskografisinde repertuarının
çeşitliliğini gösteren Les Fantaisies de Patricia Petibon,
Fransoz barok aryalarından oluşan French Touch,
Nikolaus Harnoncourt ile kaydettiği Orlando Paladino ve
Fabio Biondi ile kaydettiği La Passione di Gesù albümleri
bulunan Petibon, bunların yanı sıra Emmanuelle Haïm
yönetiminde gerçekleştirilen Händel düetleri albümü,
Werther ve Saraydan Kız Kaçırma’yı da kaydetti. 2007’de
Deutsche Grammophon ile anlaşma imzaladı ve Daniel
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Così fan tutte at the Salzburg Festival. She sang
Cunégonde in Candide at the Konzerthaus, Vienna and
at the Bremen Glocke, under the baton of Nikolaus
Harnoncourt she appeared with a program of arias by
Mozart and Haydn at the Vienna Musikverein and in
Luxembourg. With the same programme she could be
heard in Versailles with Concerto Köln. Further she
appeared on tour in Japan, with her debut as Lulu in
Geneva, Carl Orff’s Carmina Burana with the
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks under
Daniel Harding in Munich, and a concert with the
Venice Baroque Orchestra in Paris. The season ended
with a new production of Lulu with the leading team
Marc Albrecht and Vera Nemirova at the Salzburg
Festival, in which she performed the title role. Patricia
Petibon can also be frequently heard as a recitalist; on
the occasion of the Mozart year 2006 she appeared at
the Salzburg Festival together with Michael Schade and
the actor Tobias Moretti in a special Mozart programme
of arias and selected texts and in summer 2009 she
sang a highly acclaimed scenic recital with Susan
Manoff and Olivier Py, both at the Salzburg Festival in
August 2009. In the 2010/11 season she can be heard at
London’s Wigmore Hall, in Bad Kissingen, Graz and La
Rochelle. Highlights of the 2010–2011 season include
Lulu in Barcelona where she gave yet another time a
stunning portrayal of the title role, concerts with Il
Giardino Armonico and Giovanni Antonini in Spain
and Paris, as well as concerts with the Venice Baroque
Orchestra in Vienna, Toulouse and Lyon. She will
furthermore perform the role of Cunégonde in a
concert performance of Candide together with the
Munich Philharmonic Orchestra under Kristjan Järvi
and Bacri’s Three Love Songs with the Ensemble
Orchestral de Paris in Paris. Another highlight will be
the production of Les Dialogues des Carmelites at the
Theater an der Wien with Bertrand de Billy, where she
will sing the role of Blanche for the first time. The
season ends with a new production of Mitridate with the
leading team Ivor Bolton and David Boesch at the
Munich States Opera in which she will appear in the
role of Aspasia. Patricia Petibon’s discography includes
such recordings as Les Fantaisies de Patricia Petibon with
a large range of her repertoire, French Touch, a solo
recording with French baroque arias, Orlando Paladino
with Nikolaus Harnoncourt as well as La Passione di
Gesù with Fabio Biondi. Further, she took part in
recordings of duets by Händel under the baton of
Emmanuelle Haïm, Werther and Die Entführung aus
dem Serail. In 2007 she signed an exclusive recording
contract with Deutsche Grammophon. In her debut
album of arias by Gluck, Haydn and Mozart, which was
released at the end of October 2008, she is
accompanied by Concerto Köln, conducted by Daniel
Harding. Her most recent recording Rosso with Italian
Baroque arias was recorded with Venice Baroque and
Andrea Marcon released in April 2010.

Harding yönetiminde Concerto Köln’le kaydettiği, Gluck,
Haydn ve Mozart aryalarından oluşan albümü 2008
Ekim’inde çıktı. Sanatçının İtalyan barok aryalarından
oluşan ve Andrea Marcon yönetimindeki Venedik Barok
Orkestrası’yla kaydettiği son albümü Rosso 2010
Nisan’ında yayınlandı.
Patrıcıa Petıbon
Already interested in the piano and fine arts as a child,
she earned a bachelor’s degree in musicology at the
Paris Conservatoire and then went on to study singing
there with Professor Rachel Yakar, graduating with a
first prize in 1995. She was discovered by the acclaimed
American conductor and harpsichordist William
Christie and frequently worked with his orchestra Les
Arts Florissants, an ensemble devoted to Baroque
music, appearing with Christie at the Aix-en-Provence
Festival, La Scala in Milan, the Teatro Colón in Buenos
Aires and the Wigmore Hall in London. In 1996 she
made a successful debut at the Opéra National de Paris
in Rameau’s Hippolyte et Aricie, and subsequently
appeared in a variety of roles including Blondchen in
Mozart’s Die Entführung aus dem Serail, Zerbinetta in
Richard Strauss’ Ariadne auf Naxos and Sophie in Der
Rosenkavalier, Norina in Donizetti’s Don Pasquale,
Ophelia in Hamlet and Olympia in Offenbach’s Les
Contes d’Hoffmann, Serpetta in La Finta Giardiniera and
the title role of Lakmé. She has performed at the
Deutsche Oper am Rhein, the opera houses in Lyon and
Nancy, the Théâtre du Capitôle de Toulouse and in
Strasbourg, followed by debuts at the Opéra Bastille in
Paris in Massenet’s Manon, the Zurich Opera as
Blondchen, and at the Vienna State Opera as Olympia
and Sophie. In 2006 she made her role debut as
Susanna in Mozart’s Le Nozze di Figaro in Nancy.
Besides her appearances together with William Christie,
the soprano has also performed numerous Baroque
opera roles, including Phani and Zima in Rameau’s Les
Indes Galantes at the Paris Opéra-Bastille, Dalinda in
Ariodante conducted by Marc Minkowski, at the reopening of the Théâtre du Châtelet in Gluck’s Orphée et
Eurydice under John Eliot Gardiner, and Ginevra in
Ariodante at the Grand Théâtre de Genève. A particular
success was her performance as Giunia in Mozart’s
Lucio Silla at the Theater an der Wien under the baton
of Nikolaus Harnoncourt, with whom she first sung the
role of Zelmira in Haydn’s Armida at the Musikverein
in Vienna and for a recording. She was since then
appearing under his baton as Mademoiselle Silberklang
in Mozart’s Der Schauspieldirektor in Salzburg and in
Vienna’s Musikverein, as Angelica in Haydn’s Orlando
Paladino at the Styriarte in Graz, and in Mozart’s
Schuldigkeit des Ersten Gebots at the Theater an der Wien
and at the Salzburg Mozartwoche. Recent highlights
have been a new production of Les Contes d’Hoffmann in
Geneva, Morgana in Alcina at La Scala in Milan, Aspasia
in Mitridate at the Theater an der Wien and Despina in
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PROGRAM NOTLARI

Konçerto Grosso, İtalyan “sonata da chiesa” benzeri dört
bölüme sahiptir; ancak sıra itibariyle tam tersidir. Bu
konçertoda ilk ve son bölümler hızlı iki orta bölüm ağır
tempodadır. Corelli’nin ölümünden 26 yıl sonra, 1739’da
Londra’da John Walsh tarafından yayımlanan Opus 6,
On İki Konçerto Grosso, bestecinin Corelli tarzı unsurları
kullanmasının dışında başka özellikler de barındırır.
Bestecinin Opus 6, No. 1 Sol Majör Konçerto Grosso’su
çalgı partilerinin birbirleriyle değişim gösteren, ritmik
zenginliği ve orkestrasyon dinamizmiyle dinleyiciyi daima
tetikte tutan bir ilk bölümle açılır. Sonat formunda
olduğu gibi ağır bir yapıda açılan eser, tematik tekrarların
olduğu füg tarzındaki oldukça enerjik bir ikinci bölüm ile
devam eder. Sol majör tonundaki canlı giriş bölümünde,
Händel’in, Corelli tarzındaki Konçerto Grosso’nun temel
prensiplerini kullandığı görülür. Ancak, Händel’in
Concertino grubu, Corelli’nin dörtlü anlayışından farklı
olarak iki keman ve bir viyolonselden oluşmaktadır.
Burada, yer alan temel fikir; birinci concertino keman ve
birinci ripieno keman ile onunla aynı partiyi çalan bir
obua tarafından sunulur. Bu bölümün dördüncü
ölçüsünde, bu ilk gruba ikinci concertino ve ikinci ripieno
keman ile tekrar aynı işlevdeki ikinci bir obua katılır.
Burada kullanılan concertino kemanları için, bestecinin
oldukça üst düzeydeki ustalıklı partiler yazdığı dikkati
çeker. Tutti bölümleri Johann Georg Walther’in 1732
tarihli Musicalisches Lexicon başlıklı müzik sözlüğündeki
temel prensiplerde olduğu gibi, kemanların eşit düzeyde
yarışır havada sunduğu yapısal özelliklere sahiptir. Solo
ve tutti bölümleri arasındaki geçişler, Allegro tempo
başlıklı 2. Bölümde kısaca kemanlarla viyolalar arasında
on altılık notalarda telaşlı-enerjik bir havada sunulur. Mi
minör tonalitedeki 3. Bölüm Adagio, İngiliz müzik
tarihçisi Charles Burney’nin de belirttiği gibi, 18. yüzyıl
vokal düetleri benzeri iki partili taklitçi karakterdeki
concertino kemanlardan oluşur. Bölümün re majör
tonalitedeki kapanışının ardından, 4. Bölümle tekrar sol
majöre döner. Füg yapısındaki bu canlı bölümü
beklenenin aksine son bölüme geçmeden önce
beklenmedik bir pianissimo ile sona erdiren Händel,
konçertoyu 6/8’lik Gigue benzeri eğlenceli bir bölümle
kapatır. (Süre 11’)

George Frideric Händel (1685–1759)
Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas İçin Konçerto Grosso, Sol
Majör, Op. 6, No. 1, HWV 319*
A tempo giusto
Allegro
Adagio
Allegro
Allegro
On sekizinci yüzyılın ilk yarısında Stradella, Corelli ve
Gregori ile İtalya’da ortaya çıkan Konçerto Grosso formu
bir anda tüm bestecilerin ve Avrupa’nın gözdesi olur. O
kadar ki, sadece Dresden Sarayı’nda 1700’lerin ilk 20
yılında bestelenen Konçerto Grosso’ların sayısı 600’ün
üzerine ulaşmıştır bile. Konçerto Grosso adının ilk kez
1698 yılında duyulmaya başlandığını düşünürsek, dönem
ilişkilerinin ve nota basımcılığının ne kadar ileri
boyutlarda olduğunu kavrayabiliriz. Dönemin ünlü opera
ve çalgı müziği bestecileriyle çalışmak için Hamburg’dan
İtalya’ya dönen 22 yaşındaki genç Händel, bir yıl gibi kısa
bir sürede verimliliğini ve çalışkanlığını gösteren pek çok
eser bestelemiştir. 1706 ile 1710 yılları arasında İtalya’da
bulunan Händel, tanışmakla kalmayıp çalışma fırsatı da
bulduğu Alessandro Scarlatti, Antonio Caldara, Tomaso
Albinoni, Arcangelo Corelli ve Antonio Vivaldi gibi ünlü
bestecilerden pek çok şey öğrenir. Örneğin, 1707 yılında
Roma’da yazılan, bestecinin ilk kısa oratoryolarından biri
olan “Il Trionfo del Tempo e del disinganno” için yazdığı
kısa bir orkestral giriş niteliğindeki Sonata del Overtura,
birçok akademisyene göre Händel’in ilk Konçerto
Grosso’larından biri olarak kabul edilmektedir. Bu eser,
17. yüzyılın ikinci yarısında sonata ile konçerto formunun
birbirlerine ne denli benzediğine de iyi bir örnektir. 1712
yılında Händel Londra’ya döndüğünde, Konçerto Grosso
formu İngiltere’de yabancı bestecilerin icraları ve de
Avrupa’ya yayılan nota basımları sayesinde popüler
olmuştu. Bu popülerlikte; Tomaso Albinoni, Arcangelo
Corelli, Francesco Geminiani ve Antonio Vivaldi’nin
konçertant tarzındaki eserlerinin payı büyüktür.
Händel’in 1734 yılında yayımlanan Opus 3, On İki
Konçerto Grosso’su çoğunlukla bestecinin önceki
yapıtlarının düzenlemelerinden oluşsa da, temelde
İtalyan bestecilerden farklılıklar mevcuttur. 1715 yılına ait
yapıtlarının düzenlenerek bir araya getirilmesinden
oluşturulmuş gibi görülen Opus 3’te ilk akla gelen
özellik, yaylı çalgılara eş değer düzeydeki obua
kullanımıdır. Händel, 1739–1740 yılları arasında oldukça
fazla sayıda eser üretmiştir. Bunlar arasında, Aziz Cecilia
Günü için Ode ile Alexander Festivali gibi iki önemli
oratoryosunun temsili için yazdığı konçertolar, daha
doğrusu, orkestral giriş müzikleri yer alır. Tıpkı Opus 6,
On İki Konçerto Grosso gibi, bu iki eser de 1739 yılı
sonbaharının başında, yaklaşık olarak ekim ayında
tamamlanmıştır. 1736 yılında Londra’da yayımlanan
yapıtından uyarladığı Alexander Festivali başlıklı

Alessandro Stradella (1639–1682)
Giovanni Battista’dan “Queste lagrime e sospiri”*
1715’te Pierre Bourdelot ve yeğeni Pierre BonnetBourdelot tarafından Fransızca yayımlanan ilk Müzik
Tarihi’nde, 25 Şubat 1682 yılında henüz 42 yaşındayken
Cenova’da öldürülen besteci Alessandro Stradella’dan ve
bu cinayetin detaylarından bahsedilir. Günümüzde bile
gizemini koruyan bu cinayetin kurbanı olan besteci
Stradella’nın elyazması notaları şimdilerde Modena,
Biblioteca Estense Universitaria olan Modena Dükü
Francesco d’Este’nin kütüphanesinde korunur. Ayrıca
eserlerin bir bölümü Torino’daki Biblioteca Nazionale
Universitaria’da Mauro Foà ve Renzo Giordano
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koleksiyonlarında bulunmaktadır. Händel’in bile
Stradella’nın çeşitli elyazmalarına sahip olduğu bilinir.
Hatta bunlar arasında bestecinin San Giovanni Battista
adlı oratoryosunun bir kopyası da vardır. Bunlara ilaveten
hem Charles Burney hem de Padre Martini bestecinin
üstün besteleme yeteneğine değinip, oratoryonun bazı
bölümleri üzerine methiyeler düzer. Aslında Alessandro
Stradella da oratoryosu San Giovanni Battista’yı o tarihin
en iyi eseri olarak niteler. 1675 yılının ocak ile nisan ayı
arasında, Roma’daki San Giovanni dei Fiorentini
Kardeşlik Derneği’ne yaklaşık olarak 14 oratoryonun
seslendirilmesini teklif etmeyi planlamaktadır Alessandro
Stradella… Ancak Roma’nın seçimi bestecinin Vaftizci
Aziz John üzerine bir eser bestelenmesi yönündedir.
Bunun neticesinde librettist Ansaldo Ansaldi’nin metni
üzerine besteci Stradella’nın yazdığı oratoryosu ilk kez
31 Mart 1675’te Kutsal Pazar’da seslendirilir. Stradella bu
oratoryonun her bölümünde farklı bir anlayış, müzikal dil
ve parçalar arasında çalgılama değişiklikleri sergiler. San
Giovanni Battista’nın 13 aryasının altısında sadece sürekli
bas çalgı grubu ve diğer altısında da diğer çalgılar eşlikçi
olarak yer alır. Örneğin, “Queste lagrime e sospiri”
başlıklı Salome’nin aryasında Salome, Giovanni’nin
başını kesmesi için Herode’yi teşvik etmek amacıyla şarkı
söyler. Bu aryada çalgılama oldukça ilginçtir; iki keman,
bir viyola ve iki ayrı sürekli bas çalgı grubundan oluşan
tek bir topluluk… (Süre 5’)

Prove darò più bela
Del mio costante amore
Cangiando il mio dolore
in piacido seren.
Griselda:
Eğer benim kederim üzerse seni
Bak benim neşeli yüzüme,
Bak benim gülümseyen dudaklarıma,
Bak kalbimdeki sevince.
Sana en büyük kanıtı vereceğim
Değişmez aşkımın
Dönüştürerek kederimi
Barışın sükunetine.
Antonio Vivaldi (1678–1741)
Flüt, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas İçin Fa Majör Konçerto,
Op. 10, No. 1, “La tempesta di mare”, RV 433
Allegro
Largo
Presto
Vivaldi’nin ne derece üretken bir besteci olduğunu,
neredeyse her müzik formunda eser vermiş olmasından
rahatlıkla anlayabiliyoruz. 230 keman konçertosunun yanı
sıra sayısız flüt, obua, trompet, fagot, viyolonsel, viyola
ve mandolin konçertosu da yazan Vivaldi’nin, 94 opera
yazdığı bilinmesine karşın, bunların ancak 50’si
günümüze ulaşabilmiştir. Vivaldi’nin hırslı ve güçlü
kişiliği müziğine de yansır. 500’den fazla konçerto,
50’den fazla opera ve sayısız sonat ve vokal eser bırakan
böyle önemli bir bestecinin adı yüzyılımıza dek pek
tanınmaz. Ancak 1920’den sonra yapılan araştırmalar
sonucunda Vivaldi’nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkmaya
başlar ve adı müzik tarihinde hak ettiği yeri alır.
Ospedale della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde
keman öğretmenliği yapan Vivaldi’nin popülaritesi ve
önemi bestelediği konçertolarına ve keman eserlerine
bağlıdır. Vivaldi’nin keman çalışını izlemiş olan Alman
gezgin Johann Friedrich Armand von Uffenbach onun
için “kimse bugüne kadar böyle çalmadı ve bundan sonra
da çalamaz” demiştir. Yolculukları yüzünden Pieta’dan
ayrılan Vivaldi, bu zamanlarda bile yetimhane için
konçerto yazmayı bırakmaz. Flüt, Yaylılar ve Sürekli Bas
İçin Opus 10, Altı Konçertoluk Dizi, 1730 yılında
Amsterdam’da yayımlanır. Il Cardellino, La Notte,
Fantasmi ve Il Sonno ile birlikte La Tempesta di Mare,
Vivaldi’nin bu seri içindeki en popüler
konçertolarındandır. Ancak kabul etmek gerekir ki, bu
serideki konçertolar tematik başlıklar taşıyor olsa da
Mevsimler’deki gibi programatik bir müzikal örgüye
sahip değildir. (Süre 6’)

Salome:
Queste lagrime e sospiri
che tu miri
Braman solo, o mio gran re,
Braman pur poca mercé
Salome:
Bu gözyaşları ve iç çekişler
ki gördüğün senin,
Yalnızca arar, yüce kralım benim,
Arar sadece küçücük bir şefkati
Alessandro Scarlatti (1660–1725)
Griselda’dan “Se il mio dolor t’offende”*
İlk temsili 1721 yılında Roma’da Teatro Capranica’da
yapılan, librettist Apostolo Zeno’nun metni üzerine
Alessandro Scarlatti’nin bestelediği son operası ve
müzikal mirası olan Griselda’nın ilk temsilinde
döneminin ünlü kastratosu Giovanni Carestini’nin
seslendirdiği Griselda rolünün belki de en güzel
aryalarından biri “Se il mio dolor t’offende” başlıklı
aryadır. (Süre 3’)
Griselda:
Se il mio dolor t’offende
Eccomi lieta in viso,
Acco sui labbri il riso
Ecco la giola in sen.
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George Frideric Händel (1685–1752)
Giulio Cesare’dan “Piangerò la sorte mia”**

Arya:
Kaderim için ağlayacağım,
Öyle zalim ve acımasız ki,
Göğsümde yaşam izi oldukça.
Fakat ölümde,
Bu tiranı, gece ve gündüz
kızgın bir hayalet gibi rahatsız edeceğim.

Giulio Cesare, biri iki defa yazılmış olan 46 opera
besteleyen Händel’in on yedinci operasıdır. Tam adı
Giulio Cesare in Egitto olan esere Händel, 1723 yazında
başlamış ve Londra’da King’s Theatre’da 20 Şubat 1724’te
ilk sahnelenişinden önce de birkaç kez yeniden yazmıştı.
Opera, ünlü İtalyan kastrato Senesino’nun (Francesco
Bernardi, 1680–1750) Sezar rolündeki ve ünlü İtalyan
soprano – Händel’in, 1723’teki Ottone operasında “Falsa
imagine” aryasını söylemediği için pencereden atmaya
kalktığı– Francesca Cuzzoni’nin (1698–1770) Kleopatra
rolündeki olağanüstü başarılarıyla oldukça beğenilmişti.
Aslında G. Francesco Bussani’nin yazdığı, 1677’de
Venedik’te ve 1685’te de Milano’da sahnelenen
librettolarından biri olan Jül Sezar’ı, Royal Academy of
Music sekreteri olan Nicolo Haym (1678–1729)
İngilizceye uyarlamıştı. 1725’te eseri yeniden elden geçiren
Händel, dört yeni arya ile temsil sırasında iki arya daha
yazmış, 1730’daki temsile de iki yeni arya eklemiş,
tümünü tekrar düzeltmişti. Hem melodik zenginliği hem
de usta orkestra kullanımıyla Händel’in en başarılı eserleri
arasında yer alan operanın konusu, MÖ 48–47 yılında Nil
ırmağı kıyılarında geçer. 3. perdede İskenderiye limanında
Kleopatra Mısırlılara esir düşer. Sezar yüzerek kurtulduğu
Nil kıyısında, yaralı olan Achilla’nın Pompeus’u öldürdüğü
itirafını izler. Achilla kumandayı Sextus’a devredince,
Sezar mühürlü emri alarak askerlerin başına geçer ve
saraya, Kleopatra’yı kurtarmaya gider. Sezar’ın öldüğünü
sanan Kleopatra büyük acı içinde resitatife başlar “E pur
cosi”, sonra da üzüntüyle “Piangerò la sorte mia” diye
başlayan ünlü aryasını söyler:

Sezar’ı gören Kleopatra’nın hüznü büyük sevince
dönüşür. Sextus Tolomeo’yu kılıçla öldürerek babasının
öcünü alır. Sezar, Kleopatra’nın tahta geçme önerisini
kabul etmeyerek onu kraliçe ilan eder. Roma’nın
koruması altında, barış ve özgürlük ortamında aşklarını
açıklarlar...
Ariodante’den “Neghittosi, or voi che fate”*
Alcina’dan “Ah! Mio cor”*
Alcina’dan “Tornami a vagheggiar”*
26 Ocak 1734 tarihinde Haymarket Tiyatrosu’nda
Händel’in Arianna in Creta adlı operasının ilk temsili
yapılır. Bu operayla Galler Prensi’nin desteklediği Opera
of the Nobility’ye karşı sağlam bir başarı elde eden
Händel, yaklaşık bir yıl sonra 8 Ocak 1735 tarihinde bu
defa ünlü operası Ariodante’yi sahneler. Bu başarı hem
Händel’in rakibi Porpora’ya karşı zafer elde etmesini hem
de son derece sıra dışı bir yeteneğe sahip olan kastrato
Carestini’nin Londra sahnelerindeki ününü
perçinlemesini sağlar. Ünlü operası Ariodante’yi bir başka
sahneye, İngilizlerin tarihi tiyatrosu ünlü Covent Garden’a
taşır. Fakat tiyatronun direktörü John Rich, tiyatrosunda
opera sahnelenmesine pek sıcak bakmamaktadır. Bir
defasında Theobald-Gallirad’ın The Rape of Proserpine
adlı pantomimin librettosunun ithaf bölümüne şöyle bir
cümle yazar: “Müziğe karşı ilgim beni, sık sık İtalyan
operalarını ziyaret etmeye yönlendiriyor.” Sonuçta bir
şekilde John Rich ile Händel anlaşırlar ve 1734–1737 yılları
arasında Händel, Covent Garden’da sahnelenmek üzere
operalar yazmaya başlar. Bu anlaşmanın şartlarını
bilemesek de, Händel’in Rich’le anlaşmaya Kralın
Tiyatrosu’nun sezonu kapadığı 6 Ocak 1734 tarihinden
önce vardığı kesin gibidir. Zaten birkaç hafta içinde de
Londra gazetelerinden London Evening Post 11–13
Temmuz tarihli sayılarında şöyle bir duyuruda bulunur;
“Duyduk ki, şehir önümüzdeki sezon Kraliyet
Tiyatrosu’nda ve Covent Garden’da sahnelenecek olan
Händel operasıyla renklenecek. Händel’in yönetimi
altında Covent Garden’daki yeni tiyatroda gösterime
girecek opera haftada iki kez sahnelenecek… Ayrıca
Matmazel Sallé’nin de bu sözü edilen operada dans
edeceği haberini duyduk…” Ancak hangi operanın
sahneleneceği bilinmez. Ariodante adının basında ilk kez
duyurulması için takvimlerin 4 Kasım 1734 tarihini
göstermesi gerekir. London Daily Post & General Advertiser,
Händel’in yeni operası Ariodante’den övgüyle bahseder.
Ayrıca majestelerinin eserden daha şimdiden memnun
kaldığını ve yeni sezonda Covent Garden’da

Recitativo:
E pur così in un giorno
Perdo fasti, e grandezze? Ahi, fato rio!
Cesare, il mio bel nume, è forse estinto;
Cornelia e Sesto inermi son, nè sanno
Darmi soccorso. Oh Dio!
Non resta alcuna speme al viver mio.
Aria:
Piangerò la sorte mia,
si crudele e tanto ria,
finchè vita in petto avrò.
Mà poi morta d’ogn’intorno
il tiranno e notte e giorno
fatta spettro agiterò.
Resitatif:
Ve böylece bir günde,
Şan ve şöhreti yitirdim. Ah acı kader!
Sezar, benim güzel ilahım, belki de öldü.
Cornelia ve Sesto da korumasız, onlar da
Bana yardım edemez, Ah Tanrım!
Artık yaşamımda hiç ümit kalmıyor.
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sahnelenmesi için gerekli maddi yardımı yaptığını
duyurur. 8 Ocak 1735 tarihinde ilk kez seslendirilen bu
operanın kuşkusuz ki en güzel aryalarından biri,
Händel’in Carestini için yazdığı en uzun aryalardan olan
“scherza infida”dır. Carestini’nin alto sesine uygun olan
arya, Londra yıllarıyla birlikte Carestini’nin de ne denli
güçlü bir sese ve yoruma sahip olduğunu gösterir. Zira
Venedik, Roma ve Münih’te sahne aldıktan sonra 1734
yılında Londra’ya gelen Carestini, İngiliz dinleyicisinin
İtalyan dinleyicisinden farklı olduğunu anlamakta
gecikmez. Kendisinden önce Nicolini, Bernachi, Senesino
ve Farinelli gibi kastrato şarkıcıları dinlemiş olan İngiliz
halkı eleştirisini çok ağır dile getirmektedir. 18. yüzyılın
önemli müzik tarihçilerinden İngiliz Charles Burney,
Händel’in komik Alman aksanı ve Alcina operasındaki
Carestini’nin yorumculuğuyla ilgili şu yorumu yapar:
“Alcina operasının temsili boyunca dinmek bilmeyen
alkışlardan dolayı defalarca tekrar seslendirilen ‘Verdi
prati’ adlı arya, operanın bestelenmesi aşamasında ilk
başta Carestini tarafından Händel’e geri gönderilir.
Carestini bu aryanın kendi sesine uygun olmadığını
düşünmektedir. Bunun üzerine Händel hiddetli bir
şekilde Carestini’nin evine gider. Sadece Händel’in
yapabileceği bir tavırla başşarkıcısına bağırır; ‘Seni köpek!
Senden daha iyi bilmiyor muyum, neyin senin söylemen
için en iyi olduğunu? Eğer sana verdiğim şarkıları
söylemeyeceksen, sana bir kuruş bile ödemeyeceğim.’”
Aynı Charles Burney önceleri, Carestini’yi “güçlü ve temiz
soprano ses” olarak değerlendirirken, kariyerinin
doruklarında “şimdiye kadar duyulmuş en dolgun, güzel
ve derin alto kastrato” tanımlamasıyla taçlandıracaktır.
Ancak Burney, operanın şarkıcı kadrosunda yer alan
İngiliz şarkıcı Cecilia Young için kötü bir yorumda
bulunmamıştır. Ginevra’nın hizmetçisi Dalinda rolündeki
Cecilia Young’ın özellikle Ariodante’nin üçüncü
perdesindeki “Neghittosi, or voi che fate” başlıklı aryadaki
performansı İngiliz halkı kadar Charles Burney tarafından
da beğenilmiştir. Bu aryada Dalinda, Ariodante’nin
sahneyi terketmesinin ardından yalnız kalınca
entrikalarından dolayı sevdiği adam Polinesso’ya olan
kızgınlığını dile getiren hiddetli aryasını söyler. Charles
Burney, Müzik Tarihi adlı kitabında, her zamanki acımasız
tanımlamalarıyla, günümüzde bile Händel’in
operalarındaki “Strada Şarkıları” diye geçen aryaların usta
yorumcusu olarak bilinen 18. yüzyılın en önemli
sopranolarından Anna Maria Strada hakkında şöyle
bahseder: “Bizzat Händel’in çeki düzen verdiği ve kendi
melodileri için mükemmel bir şarkıcı. Londra’ya ilk
geldiğinde ıslah edilebilir bir yeteneğe sahip hantal ve
acemi bir şarkıcıydı. Händel onu parlattı, büyük lütufta
bulunarak üne kavuşturdu. Strada’nın kişisel cazibesinin
kendisine çok fazla yardımı dokunmadı, gözlerden ziyade
kulakları memnun etti. Görünüşünde çok az da olsa
Venüs’ün güzelliğinden bir nebze eser vardı, ama çok az.
Bu nedenledir ki genellikle ‘domuzcuk’ olarak anılırdı.
Fakat mükemmelleştirdiği sesiyle bütün bu önyargıları
bastırmasını çok iyi bildi. Çok iyi bir şarkıcı oldu.” Ortada

bir gerçek vardır ki, o da Händel bu denli eleştiri alan bir
şarkıcı için belki de şimdiye kadarki en güzel aryalarını
bestelediğidir. George Frideric Händel’in Alcina operası,
tıpkı Orlando ve Ariodante’de olduğu gibi, Ludovico
Ariosto’nun ünlü yapıtı Orlando Furioso üzerine
oturtulmuştur. Lombarda İmparatoru Şarlman
zamanında geçen bir epik şiir üzerine kurulu bu
librettonun ne yazık ki yazarı bilinmemekte. Operanın
özelliklerinden biri de, John Rich idaresindeki Covent
Garden Tiyatrosu’yla çalışan Fransız dansçı Marie Sallé
için yazılan dans bölümleridir. Bu sebeple bazı sahneler
arasına bale bölümleri ekler Händel. İlk temsili Händel’in
Covent Garden Tiyatrosu’ndaki ilk sezonunda 16 Nisan
1735 tarihinde yapılan opera ne yazık ki, diğer pek çok
operasında olduğu gibi, 1928 yılında Leipzig’de tekrar
sahnelenene kadar bir daha seslendirilmez. Operanın
ikinci perdesinin sekizinci sahnesindeki “Ah! Mio cor!”
başlıklı “da capo arya” muhtemelen Händel’in yazdığı en
uzun aryalardan biridir. Minör tonalitede son derece
hüzünlü ve sade bir temayla başlayan aryanın ortasında
bu defa hızlı ve gösterişli pasajlarla etkileyici bir arya yer
alır. Hemen sonrasında tekrar ilk baştaki hüzünlü bölüme
bir özet geçiş yapılır. Anna Maria Strada gibi hem
Ariodante hem de Alcina operasında yer alan bir başka
ünlü de İngiliz soprano Cecilia Young’dır. Ariodante’deki
“Neghittosi, or voi che fate” başlıklı coşkulu arya gibi
Alcina operasında da sesinin zenginliğini gözler önüne
seren bir arya yazmıştır Händel bu ünlü soprano için.
Operanın birinci perdesinin son sahnesinde Alcina kız
kardeşi Morgana’ya, Ricciardo’yu gerçekten ne kadar
sevdiğini göstermesi amacıyla onu bir hayvana
dönüştürmesini söyler. Bunun üzerine Morgana
Ricciardo’ya adadan ve Alcina’nın tuzağından bir an önce
kaçıp kurtulması için yalvarır. Ancak Ricciardo’nun bir
başkasını sevdiği için kalmayı tercih edeceğini belirtmesi
üzerine, bahsi geçen kişinin kendisi olduğuna inanan
Morgana, “Tornami a vagheggiar” başlıklı zafer coşkusu
dolu bravura aryasını söyler. (Süre 3+13+5’)
Dalinda:
Neghittosi, or voi che fate?
Fulminate,
Cieli! Omai sul capo all’empio!
Dalinda:
Ey kayıtsız gökler, ne yaptığınızı sanıyorusunuz?
Gönderin şimşeklerinizi
Şu hainin başına
Alcina:
Ah! Mio cor! Schemito sei!
Stelle! Dei!
Nume d’amore!
Traditore!
T’amo tanto;
Puoi lasciarmi sola in pianto,
Oh Dei! percé?
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Ma, che fa gemendo Alcina?
Son regina, è tempo ancora:
Resti o mora,
Peni sempre, o torni a me.

Amsterdam baskısından birkaç ay sonra gördüğü rağbet
üzerine Paris’te Le Clerc-Boivin tarafından tekrar
yayımlanmıştır. Bu konçertoda, Mevsimler’in en başarılısı,
Kış Konçertosu’nun canlı, fırtına gibi havası egemendir.
Vivaldi bu atmosferi sürdürmek için ortadaki ağır bölüme
rağmen elinden gelen her şeyi yapmıştır. 4/4’lük ölçüdeki
1. Bölümün huzursuz, durmak bilmeyen çok hızlı (Presto)
temposu gerçekten bir fırtınayı canlandırır gibidir. O
yıllardaki eleştirmenlerin vahşice ve düzensiz olarak
adlandırdıkları bölüm, gerginliği güçlü tuttilerle artırır;
solo keman da sürekli canlı arpejlerle buna yardımcı olur,
tuttiler de tüm gücüyle katılır. Vivaldi bölümün sonunda
ustaca bir de trik kullanmış, gerilimi yitirmemek için önce
biraz duraklamış, sonra da çalınan kadansı bitirmeden
adeta havada bırakmış ve –bu boşlukta– hemen ağır
(Largo) ikinci bölüme geçivermiştir. Vivaldi’nin konçerto
tarihindeki önemli rolünü 1905’te ilk kez vurgulayan
müzikolog Arnold Schering, ağır ve sakin 2. Bölümdeki
solo kemanın resitatif yorumunu, fırtınada kıyıya vurmuş
kazazedelerin yakarışına benzetmiştir. 3. Bölümde 3/8’lik
ölçüde, çok hızlı (Presto) tempoda yine fırtına sürer: Ona
artık alışılmıştır. Solo kemanın virtüöz kadansları, pırıltılı
arpejleri ve büyük dalgaları anımsatan uzun yay çekişleri
ilgi toplar. O çağda Barok müzikçilerin gözlerine de hitap
eden, nota sayfalarındaki tutti ve solo partilerinin
zikzaklarla inip yükselerek boy gösteren sıralanışı, görsel
etkiyi de destekler: Güçlü ve canlı akorlarla sona eren
konçerto, böylece çalanları da etkiler. (Süre 8’)

Alcina:
Ah! Kalbim! Hor görüldün!
Siz yıldızlar ve tanrılar!
Aşk tanrısı!
Sen hain!
Ne çok sevmiştim seni;
nasıl da beni yalnız ve gözyaşları içinde bırakıp gittin,
Ey tanrılar, neden?
Fakat nedir Alcina’yı bu kadar sızlandıran?
Ben kraliçeyim ve hâlâ zaman var.
kal burada ya da öl,
ebediyete kadar acı çek ya da bana geri dön!
Morgana:
Tornami a vagheggiar, ta solo vuol amar
Quest’anima fedel,
Caro mio bene.
Già ti donai il mio cor,
Fido sara li mio amor;
Mai ti saro crudel,
Cara mia speme.
Morgana:
Yine bana şefkâtle bak,
Benim sadık kalbim.
Hiçbir şey istemem,
Kıymetlimden başka.

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas İçin Sol Majör Sinfonia,
RV 149**
Allegro molto
Andante
Allegro

Sana kalbimi vermiştim,
Benim aşkımdır sahte olmayan;
Zalim olmayacağım asla,
Sensin biricik aşkım.

Vivaldi’nin Amsterdam’da 1729–30 arasında yayımlanan
eserlerinin arasında sayısı 20’yi bulan sinfonia’lar, eski
opera uvertürü stilindedir ve çoğunun da, büyük bir
olasılıkla dramatik eserler için bestelendiği sanılmaktadır.
Bu eserlerden bazıları “concert sinfonia” (konçertomsu
sinfonia), bazıları da “sinfonia da chiesa” (kilise
sinfoniası) olarak adlandırılmıştır. Vivaldi sol majör
tonunda dört tane sinfonia yazmıştır. Krallık veliahtı Prens
Federico Cristiano’ya ithaf edilen ve RV 149 numarasını
taşıyan Sol Majör Sinfonia’nın 1. Bölümü, opera stilindeki
sinfoniaların o zamana uygun şekildeki parlak girişiyle
başlar. 4/4’lük ölçüde ve oldukça çabuk (Allegro molto)
tempoda bir opera uvertürü gibi ilgi çekicidir. 3/4’lük
ölçüde, sol minör tonda kısa ve ağır (Largo) tempodaki 2.
Bölüm ise, canlı finale bir geçiş görevi görürken, birinci
kemanın pizzicato eşlikteki ezgisel yorumuyla süslenir.
3/8’lik ölçüdeki onaltılık notalarla inip çıkan, trillerle
desteklenen çabuk (Allegro) tempodaki 3. Bölüm bir dans
havasını yansıtır ve genellikle günümüz konserlerinin
başında yer alan bir uvertür biçimindeki sinfonia’yı,
virtüöz kadanslarla süsleyerek sona erdirir. (Süre 6’)

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Keman, Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas İçin Mi bemol Majör
Konçerto, Op. 8, No. 5, “La tempesta di mare”, RV 253**
Presto
Largo
Presto
“Il cimento dell’armonia e dell’inventione”nin
Mevsimler’i oluşturan ilk dört konçertosundan hemen
sonraki beşinci konçerto “La tempesta di Mare”
(Denizdeki Fırtına) başlığını taşır. Bu konçertoda da
Mevsimler gibi bir doğa tasviri yer almış, ancak açıklama
belirtilmemiştir. Yapısıyla da Mevsimler’i anımsatan
konçertoya verilen bu isim, Vivaldi tarafından flüt, obua
gibi başka çalgılar için yazılan diğer birkaç konçertoda da
(RV 98, 433 ve 570) kullanılmıştır. Il cimento dizisinin ilk
altı konçertosu (bu arada Denizdeki Fırtına da) 1725
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Alessandro Scarlatti (1660–1725)
Sedecia re di Gerusalemme’den “Caldo Sangue”*

Forse un di risorgerai
per vendetta
della man che mi saetta;
e il vigor, che in me già langue,
caldo sangue
passera più saldo in te.

2 Mayıs 1660 tarihinde Sicilya’da, şarkıcı Pietro Scarlata
ve Eleonora d’Amato’nun ilk erkek çocuğu olarak dünyaya
gelen, tam adıyla Pietro Alessandro Gaspare Scarlatti,
1672 yılında ailesinin Roma’ya yerleşmesiyle birlikte
müzik dünyasıyla tanışmış olur. Burada önemli eğitmen
ve bestecilerle çalışma olanağı bulan besteci,
muhtemelen dönemin en saygın eğitmenlerinden ve
vokal müzik bestecilerinden Giacomo Carissimi’nin
öğrencisi olur. Müzikologlar tarafından çoğu zaman
Napolitan opera stilini yaratmasıyla “opera seria”nın
babası olarak da adlandırılan besteci, kariyerine 1679
yılında Roma’da İsveç Kraliçesi’ne Maestro di Cappella
olarak hizmet ederek başlamıştır. Ardından 1684 yılında
Napoli’de Viceroy; sonra tekrar 1703 yılında Roma’daki
Santa Maria Maggiore Kilisesi’nde görev alan Scarlatti,
1708 yılında, ölene kadar yaşayacağı memleketi Napoli’ye
döner. Yaşamı boyunca o derece ün elde etmiştir ki, ünlü
besteci Händel’in, 1706 ve 1710 yıllarında gerçekleştirdiği
İtalya seyahatleri sırasında Scarlatti’yle tanıştığı ve ondan
ders aldığı söylenir. 115 opera ve bir o kadar da oratoryo,
missa, kantat, madrigal, konçerto grosso, klavsen ve oda
müziği eserleri besteleyen Scarlatti, 24 Ekim 1725
tarihinde Napoli’de vefat eder. Scarlatti’nin 1706 yılında
Roma’da Oratorio dei Filippini için bestelediği Sedecia re
di Gerusalemme adlı oratoryosu, son Kudüs Kralı
Zedekiah’ın (Sedecia) esiri olduğu Babil Kralı
Nebuchadnezzar’a (Nabucco) mağlup oluşunu ve trajik
hikâyesini anlatır. 1707 yılında yazacağı Il primo omicidio
adlı oratoryosundan bile kısa olan yapıt, enerjik ve
heyecan verici bir sinfoniayla başlar. Küçük ve samimi
yapısı göz önüne alınırsa bir oratoryo ya da operadan
ziyade daha çok bir barok kantatını andırmaktadır.
Sinfonia’da hissedilen enerjiyi oratoryonun “Se il
generoso cor” adlı ilk aryasına başarıyla taşıyan Scarlatti,
oratoryoyu bir anlamda konuya bağlı olarak iki ayrı
karakterdeki bölümlere ayırır. Bravura ve muharebeyle
dolu bir ilk yarının ardından yürek parçalayıcı bir sona
doğru merhametsizce ilerleyen çok daha duygu yüklü
ikinci bölüme geçilir. İşte bu noktada karşımıza, orkestral
paletini insan sesine eşlik etmede ustaca kullanan
Alessandro Scarlatti’nin yazdığı en güzel lamentlerden
(ağıt) biri olan si minör tonalitedeki “Caldo Sangue”
çıkar. Acı çeken karakterin hissettiklerini birebir yaşayan
bir dinleyici yaratmada ne denli başarılı olduğunu
göstermek istermişçesine… (Süre 5’)

– Filippo Ortensio Fabbri
İsmaele:
Yaşamım kanlı,
yıkıyorum şimdi göğsümü
aşkın kanıtı olarak.
katlanırım babama,
akar şimdi, akar benden,
akıyorum ve yakınım ölüme.
Belki bir gün yeniden doğacaksın
zaferini dayatmak için
öyle ki yaraladı beni;
ve bu hiddet solduruyor içimdekini,
yaşamım kanlı,
yakacak benden daha fazla seni.
– Filippo Ortensio Fabbri
Antonio Sartorio (1630–1680)
Giulio Cesare in Egitto’dan “Quando voglio”*
Venedik’teki en önemli opera bestecilerinden biri olan
Antonio Sartorio, Monteverdi ve Francesco Cavalli gibi
önemli opera bestecilerinden sonraki kuşağın
temsilcisidir. Her ne kadar bestecinin 1630 yılında
Venedik’te olduğu bilinse de, ilk operası olan Gl’amori
infruttuosi di Pirro’nun prömiyerinin 4 Ocak 1661
tarihinde yapıldığı bilinmektedir. Sonrasında 1661 ile
1680 yılları arasında Venedik’te sahnelenmesi için 15
opera besteleyen Sartorio, 1666 yılından 1675 yılına kadar
Venedik Operası müdürü Brunswick-Lüneburg Dükü
Johann Friedrich’e kapellmeister olarak Hanover’de
hizmet eder. Sartorio’nun Almanya’dan döndükten sonra
bestelediği ilk operası olan Giulio Cesare in Egitto ilk kez
17 Aralık 1676 tarihinde Teatro San Salvatore’de
seslendirilir. İyi bir başarı elde eden bu opera,
Sartorio’nun çok nadiren çalıştığı Venedikli librettist
Giacomo Francesco Bussani’ye aittir. Ancak görünen o
ki, opera tarihinin güvenilir kaynaklarına göre, Giulio
Cesare, Busani’nin en popüler librettosudur. O kadar ki,
1680’de Napoli, 1681’de Messina, 1685’de Milano ve
1689’da Bergamo’da yapılan temsillerin dışında operanın
librettosu da diğer besteci ve librettistlere ilham kaynağı
olur. Hatta George Frideric Händel’in ünlü librettisti
Nicolas Haym bile Bussani’nin librettosundan yararlanan
kişiler arasındadır. Sadece esinlenmekle kalmaz Sezar’ın
birkaç aryasının ve resitatifinin metnini aynen kullanır.
Her ne kadar yazım stili açısından Sartorio ile Händel
arasında dönem farkı olsa da, her iki bestecinin de belli

Ismaele:
Caldo sangue,
che bagnando il sen mi vai,
e d’amore
fai gran fede al genitore
fuggi pur, fuggi da me
ch’io gia moro, e resto esangue
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aryaları arasında şaşırtıcı derecede benzerlikler vardır.
Hatta Händel’in Orlando operasında yer alan “Cielo se tu
il consenti” adlı arya, Händel’in Sartorio’nun orijinal
Giulio Cesare operasının “farkında” olduğu şüphesini
akıllara getirir. Ayrıca Kleopatra’nın “V’adoro pupille” ve
“Alma del gran Pompeo” başlıklı aryalarında da
Händel’in, Sartorio’nun müzikal kurgusundan oldukça
etkilendiği gözlenmektedir. (Süre 3’)
Cleopatra:
Quando voglio, con un vezzo
so piagar chi mi rimira,
ed al brio d’un mio disprezzo
ha un gran cor chi non sospira
Quando voglio, con un riso
saettar so chi mi guarda
ed al moto del mio viso
non v’è seno che non arda.
– Giacomo Francesco Bussani
Kleopatra:
Ne zaman istersem, cazibemle
Yaralayabilirim o adamı gözlerini bana diken,
Ve o gururlu adam ki ah etmeyen
Reddedişime karşı direnç gösteren
Ne zaman istersem, bir gülümseyişle,
Delip geçebilirim o adamı bana bakan,
Yoktur ki bir adam kalbi tutuşmayan
İhtirasla, benim anlamlı yüzümde.
– Giacomo Francesco Bussani
* Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
** Program Notları: İrkin Aktüze
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FESTİVAL BULUŞMALARI – I
FESTIVAL ENCOUNTERS – I
Nıcola Benedettı keman violin
Alexeı Grynyuk piyano piano
Leonard Elschenbroıch viyolonsel violoncello
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Robert Schumann
Piyano Üçlüsü, Sol minör, No. 3, Op. 110
Piano Trio in G minor, No.3, Op.110
Bewegt, doch nicht zu rasch
Ziemlich langsam
Rasch
Kräftig mit Humor
Sergei Rachmaninov
Piyano Üçlüsü, Re minör, No. 2, Op. 9, “Élégiaque”
Piano Trio in D minor, No.2, Op.9, “Élégiaque”
I. Moderato
Allegro vivace
II. Quasi variazone
III. Allegro risoluto
Moderato

önemli müzik merkezlerinde resitaller verdi. Londra’nın
ünlü Musical Opinion dergisince “nefes kesin ve teknik ve
en yüksek kalitede müzik” yapmasıyla övgüler alan
sanatçı Cervantino (Meksika), Duszniki Chopin Festivali
(Polonya), Musical Kremlin Uluslararası Festivali
(Moskova), Musica Sacra (Maastricht), Davos Festivali
(İsviçre), Newport Müzik Festivali (Rhode Island) ve
Uluslararası Piyano Festivali (New York) gibi saygın
etkinliklere davet edildi. Performansları BBC Radio 3,
Hessicher Rundfunk (Frankfurt), Bavyera Radyosu, KRO4
Hilversum ve Radio France’ta radyodan, Ukrayna, Çin ve
Rusya’da televizyondan yayınlandı. Geçtiğimiz yılın
başında Barry Wordsworth yönetiminde Brighton
Filarmoni Orkestrası’yla verdiği konser için The Worthing
Herald “Rahmaninov’un Paganini Üzerine Bir Teması’nın
bestecinin kendisinin bile hayran kalacağı güzellikte,
unutulmaz bir yorumu” diye yazarak piyanistin başarısını
kutladı. 2010 Haziran’ında Krakov Filarmoni ile verdiği ilk
konserinde çaldığı Prokofiev’in 3. Piyano Konçertosu için
Dziennik polski “Parmakları adeta ‘çelikten’ yapılmış gibi
ve tüm zorlukların üstesinden gelebilecek inanılmaz bir
tekniğe sahip. Kesinlikle büyük bir hayal gücüne sahip
gerçek bir sanatçı” yazmıştı. Altı yaşında piyano çalmaya
başlayan Grynyuk, Kiev Konservatuarı’nda Valery
Kozlov’la çalıştıktan sonra aldığı bursla gittiği
Londra’daki Kraliyet Müzik Akademisi’nde Hamish
Milne’le çalışmalarını sürdürdü. On üç yaşında,
Moskova’da düzenlenen Sergey Diaghilev All-Soviet
Union yarışmasında birincilik ödülünü kazanmasının
ardından bu başarısını Kiev’deki Vladimir Horowitz
Yarışması ve Şanghay Piyano Yarışması’nda aldığı
birincilikler ve diğer başarıları izledi. Sanatçının yeni
sezon programında Wigmore Hall’da bir resital, bir
Japonya turnesi ve Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrası ile
bir turne bulunuyor.

Konçertosu’nu seslendirdi. 2008 BRIT Ödülleri’nde Genç
İngiliz Klasik yorumcu ödülünün sahibi olan Nicola
Benedetti’nin Çaykovski ve Bruch’un konçertolarını Jakub
Hrusa yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası ile
seslendirdiği beşinci albümü yayınlandı. Sanatçı,
Jonathan Moulds’un izniyle 1712 yılı civarında yapılmış
bir Earl Spencer Stradivarius çalıyor.

Nıcola Benedettı
Kariyeri boyunca sürdürdüğü yeni yapıtları seslendirme
tutkusu, Nicola Benedetti’yi İngiltere’nin en yaratıcı genç
kemancılarından biri olarak müzik gündemine yerleştirdi.
2004 yılındaki BBC Yılın Genç Müzisyeni Yarışması’nda
Szymanowski’nin Keman Konçertosu’nu çalması, az
bilinen veya yeni yapıtlara gösterdiği ilginin ilk işaretlerini
veriyordu. Sir John Tavener ve James MacMillan’ın yeni
sipariş edilmiş bestelerini kaydetti; Wyton Marsalis ve
diğer sanatçılarla caz esintili bir repertuar üzerinde çalıştı
ve özgün barok performanslar üzerine araştırmalar
gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezonlarda İngiltere ve
İrlanda’nın en iyi orkestralarının çoğuyla çaldı ve
Deutsche Symphoniorchester Berlin, Rusya Ulusal
Orkestrası, Zürih Tonhalle, NDR Senfoni, Çek Filarmoni,
KBS Senfoni, Seul ve Japonya Filarmoni gibi topluluklarla
çalmak üzere davet edildi. Kuzey Amerika’da Toronto
National Arts Centre, Vancouver, Colorado, Phoenix ve
Indianapolis senfoni orkestralarıyla konserler verdi. BBC
Proms’daki ilk konserini geçtiğimiz yıl Donald Runnicles
yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası ile veren genç
sanatçı, 2010–2011 sezonunda Kraliyet Filarmoni ve
Bournemouth Senfoni orkestraları ile konçertolar
seslendirdikten sonra, 2011 başında Avrupa Birliği Oda
Orkestrası ile Vivaldi’nin Dört Mevsim’ini seslendirdiği
bir İngiltere turnesi gerçekleştirdi. Ardından Kraliyet
İskoç Ulusal Orkestrası ile Korngold’un Keman
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Nıcola Benedettı
Throughout her career, Nicola Benedetti’s desire to
perform new works has shown her to be one of the
UK’s most creative young violinists. Her choice to play
Szymanowski’s Violin Concerto at the BBC Young
Musician of the Year competition in 2004 was just the
beginning of her focus on lesser-known repertoire and
new music. She has recorded newly commissioned
works by Sir John Tavener and James MacMillan,
worked on jazz-influenced repertoire with Wynton
Marsalis and others, and explored authentic baroque
performance. In recent seasons she has performed with
many of the leading orchestras in the UK and Ireland
and has received invitations to work with international
orchestras that include the Deutsche SymphonieOrchester Berlin, Russian National Orchestra, Zurich
Tonhalle Orchestra, NDR Symphony Orchestra, the
Czech Philharmonic, KBS Symphony, Seoul and the
Japan Philharmonic. She has also performed in North
America with the Toronto, National Arts Centre
Orchestra and with the Vancouver, Colorado, Phoenix,
and Indianapolis Symphony orchestras. Last summer
Nicola made her BBC Proms debut in London (with the
BBC SSO/Donald Runnicles). During 2010/11 Nicola
Benedetti will perform concertos with the Royal
Philharmonic and Bournemouth Symphony orchestras,
and at the beginning of 2011 she toured the UK with the
European Union Chamber Orchestra (Vivaldi’s Four
Seasons), followed by concerts with the Royal Scottish
National Orchestra (Korngold’s Violin Concerto).
Winner of a 2008 Classical BRIT Award for Young
British Classic Performer, Nicola Benedetti recently
released her fifth album, featuring the Tchaikovsky and
Bruch concertos with the Czech Philharmonic
Orchestra and Jakub Hrusa. She plays the Earl Spencer
Stradivarius (c. 1712), courtesy of Jonathan Moulds.

Alexeı Grynyuk
Klasik, romantik ve 20. yüzyıl repertuarlarının tümünü
başarıyla seslendiren İngiliz-Ukraynalı piyanist Alexei
Grynyuk için Fransa’nın ünlü Le Figaro gazetesi “saydam
ve hâkim bir tuşe ustası (...) muhteşem bir kişilik ve
insanı kendinden geçiren bir virtüözite” diye yazmıştı.
Grynyuk, Moskova Konservatuarı Büyük Salonu, New
York’taki Metropolitan Museum of Art’taki Piyano
Serileri’nde, Londra’da Wigmore Hall ve South Bank
Centre’da, Paris’te Salle Cortot ve Salle Gaveau’da ve
Avrupa, ABD, Meksika, Fas ve Uzakdoğu’nun diğer
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debut recording featuring works by Alfred Schnittke
and an homage composition of his own to
commemorate the 10th anniversary of the composer’s
death. He received honorary awards from the Kronberg
Academy, the Pro Europa Society, the MecklenburgVorpommern Festival and the Verbier Festival. Born
1985 in Frankfurt, Leonard Elschenbroich was invited to
the Yehudi Menuhin School in London at the age of 11
and performed at the Royal Festival Hall, Queen
Elizabeth Hall and the Wigmore Hall. Elschenbroich
plays a cello by Matteo Goffriller “Leonard Rose”,
Venice 1693, on private loan.

solisti olarak konserlere katıldı. Sanatçının ilk albümü
Alfred Şnitke’nın yapıtları ve bestecinin ölümünün 10.
yılında ona adadığı bir bestesinden oluşuyor. Onursal
ödülleri arasında, Kronberg Akademisi, Pro Europa
Society, Mecklenburg-Vorpommern Festivali ve Verbier
Festivali’nden aldıkları yer alıyor. 1985’te Frankfurt’ta
doğan Leonard Elschenbroich, henüz on bir yaşındayken
Londra’daki Yehudi Menuhin School’a davet edildi ve
Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall ve Wigmore
Hall’da konserler verdi. Sanatçı, kendisine ödünç verilen
1693 Venedik yapımı bir Matteo Goffriller “Leonard
Rose” viyolonsel çalıyor.

© Felix Broede

Alexeı Grynyuk
Equally at home in classical, romantic and twentiethcentury repertoire British-Ukrainian pianist Alexei
Grynyuk has been described by Le Figaro (Paris) as
“…master of transparent and sovereign touch (…)
astonishing personality and absolutely transcendental
virtuosity”. Grynyuk’s recital appearances expand to
many of the world’s most renowned concert halls
including the Grand Hall of Moscow Conservatoire,
Piano Series at the Metropolitan Museum of Art in New
York, Wigmore Hall and South Bank Centre in London,
Salle Cortot and Salle Gaveau in Paris and other
prominent venues of Europe, United States, Mexico,
Morocco and Far East. Acclaimed by London’s Musical
Opinion magazine for his “breathtaking technical
accomplishment and musicianship of the highest
order” Grynyuk has been invited to perform at such
prestigious festivals as Cervantino (Mexico), Duszniki
Chopin Festival (Poland), Musical Kremlin
International Festival (Moscow), Musica Sacra
(Maastricht), Davos Festival (Switzerland), Newport
Music Festival (Rhode Island) and International
Keyboard Festival (New York). His performances have
been broadcast on BBC Radio 3, Hessicher Rundfunk
(Frankfurt), Bayerischer Rundfunk, KRO4 Hilversum,
Radio France and televised on Ukrainian, Chinese and
Russian channels. Early this year his appearance with
Maestro Barry Wordsworth with the Brighton
Philharmonic Orchestra has been described by The
Worthing Herald as “an unforgettable rendering of
Rachmaninov’s Rhapsody on a Theme of Paganini that
even the composer himself would surely have
appreciated”. Grynyuk also made a debut with the
Cracow Philharmonic Orchestra in June, his Prokofiev
Piano Concerto No.3 was reviewed as “Fingers are
actually ‘steel’ and have a surplus of technique, which
allows him to effortlessly overcome all difficulties. He is
entirely an artist with a lively imagination” in Dziennik
polski. Grynyuk started performing at the age of six and
studied at the Kiev Conservatoire under Valery Kozlov
before winning a scholarship to the Royal Academy of
Music in London, where he studied with Hamish
Milne. After being awarded the first prize at the Sergei
Diaghilev All-Soviet-Union competition in Moscow at
the age of thirteen, Alexei Grynyuk has achieved
numerous successes at international piano
competitions, most notably first prizes at the Vladimir
Horowitz Competition in Kiev and the Shanghai Piano
Competition in China. Upcoming engagements include
a Wigmore Hall recital, a recital tour in Japan and a tour
with National Symphony Orchestra of Ukraine.

gösterdiği başarı üzerine Leonard Bernstein Ödülü’nü
almasından bu yana, Leonard Elschenbroich, kuşağının
en önemli viyolonsel sanatçılarından biri olarak kabul
ediliyor. Borletti Buitoni-Trust’ı kazanan ve Anne-Sophie
Mutter Vakfı’nın uzun süredir desteklediği genç sanatçı,
son dönemlerde Valery Gergiev, Semyon Bychkov,
Manfred Honeck, Christoph Eschenbach, Dmitri
Kitajenko ve Fabio Luisi gibi dünyanın en önemli
şeflerinin dikkatini çekti. İsveç Radyosu Senfoni, Basel
Senfoni, WDR Senfoni, Stavanger Senfoni, Bremen
Filarmoni, Münih Senfoni ve St Petersburg Filarmoni
gibi saygın orkestralarla çaldı ve geçtiğimiz yaz Chicago
Senfoni ile Kuzey Amerika’da ve Sala São Paulo’da da,
Güney Amerika’daki ilk konserini gerçekleştirdi. Alte
Oper (Frankfurt), Wigmore Hall (London), Louvre
Oditoryumu (Paris) ve Concertgebouw (Amsterdam)
gibi önemli müzik merkezlerini de içeren on dokuz
Avrupa kentinde resitaller verdi. “News Masters on
Tour” (Yeni Ustalar Turnesi) konserleri çerçevesinde
Moskova, St Petersburg, Bratislava, Prag, Tallinn ve
Helsinki’de performanslar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yaz
Schleswig-Holstein Festivali’nde Christoph Eschenbach
yönetiminde Beethoven Sonatları’nın tümünü
seslendiren genç sanatçının yeni sezon programında
Staatskapelle Dresden’le bir Avrupa turnesi, Birmingham
Senfoni Salonu ile Viyana’daki Musikverein’da ilk
konserleri, Vladimir Spivakov yönetimindeki Rusya
Ulusal Filarmoni Orkestrası ile İspanya, Nagoya
Filarmoni ile Japonya (Nihhei Hall, Tokyo) ve Royal
Festival Hall’da Londra Filarmoni ile ilk konserleri ve
Lucerne Festivali’ndeki resitali bulunuyor. Gerçek bir oda
müziği tutkunu olan Elschenbroich, Verbier Festivali’nde
Katia ve Marielle Labéque’le, Chambery Festivali’nde
Hélène Grimaud ve Renaud Capuçon’la, Lockenhaus
Festivali’nde Gidon Kremer’le ve Kremerata Baltica’nın

Leonard Elschenbroıch
2009 Schleswig-Holstein Festivali’nin açılış konserinde
Christoph Eschenbach yönetiminde Anne-Sophie Mutter
ile Brahms’ın İkili Konçertosu’nun performansında
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Leonard Elschenbroıch
Since his success at the opening concert of the 2009
Schleswig-Holstein Festival where he performed the
Brahms Double Concerto with Anne-Sophie Mutter
under the direction of Christoph Eschenbach and
received the Leonard Bernstein Award, cellist Leonard
Elschenbroich has been widely regarded as one of the
most important and original cellists of his generation.
In recent years, the winner of the Borletti Buitoni-Trust
and long time protégé of the Anne-Sophie Mutter
Foundation has caught the attention of today’s greatest
international conductors. Subsequent invitations
include Valery Gergiev, Semyon Bychkov, Manfred
Honeck, Christoph Eschenbach, Dmitri Kitajenko and
Fabio Luisi. He has performed with the Swedish Radio
Symphony, Basel Symphony, WDR Symphony,
Stavanger Symphony, Bremen Philharmonic, Munich
Symphony, and St Petersburg Philharmonic. Last
summer he gave his North American debut with the
Chicago Symphony Orchestra and his South American
debut at Sala São Paulo, Brazil. Leonard Elschenbroich
has given recitals in nineteen European countries,
amongst them at the Alte Oper in Frankfurt, Wigmore
Hall in London, Auditoirium du Louvre in Paris and the
Concertgebouw in Amsterdam. For the concert series
“New Masters on Tour” he performed in Moscow, St
Petersburg, Bratislava, Prague, Tallinn and Helsinki.
This past summer he performed the complete
Beethoven Sonatas with Christoph Eschenbach at the
Schleswig-Holstein Festival. Upcoming highlights
include a European tour with Staatskapelle Dresden,
including debuts at Vienna’s Musikverein and
Birmingham Symphony Hall, Spain debuts with the
Russian National Philharmonic directed by Vladimir
Spivakov, Japan debuts at Nikkei Hall in Tokyo and with
the Nagoya Philharmonic, and his London
Philharmonic debut at the Royal Festival Hall.
Upcoming recitals include the Lucerne Festival. A
passionate chamber musician, he performed with Katia
& Marielle Labéque at the Verbier Festival, Hélène
Grimaud and Renaud Capuçon at the Chambery
Festival and with Gidon Kremer at the Lockenhaus
Festival, where also appeared as a soloist with the
Kremerata Baltica. Leonard Elschenbroich has made his

PROGRAM NOTLARI
Robert Schumann (1810–1856)
Piyano Üçlüsü, Sol minör, No. 3, Op. 110
Bewegt, doch nicht zu rasch
Ziemlich langsam
Rasch
Kräftig mit Humor
Virtüöz bir piyanist olarak kariyer umutlarından tamamen
vazgeçtikten sonra, Robert Schumann kendini bütünüyle
beste yapmaya adar. Schumann genel olarak tek bir fikir
üzerine yoğunlaşan bir bestecidir. Hatta bu özelliğinde o
kadar ileri gider ki, bazen tek bir tür üzerine konsantre
olabilmek için aylarca, hatta bir yıl ya da daha fazla süre
yapabileceklerinin sınırlarını görene kadar devam eder.
30’lu yaşlarına kadar neredeyse bütün ilgisini piyano
müziği bestelemeye veren Schumann’ın değişimi bu
andan itibaren başlar. 1840 yılında neredeyse tüm
zamanını bir başka tür, Alman şarkı sanatının en önemli
unsuru olan Lied’ler üzerinde çalışarak geçirir. Verimliliği
üst seviyededir; tamı tamına 170 Lied. Önceleri bu türden
çok haz etmese de, Clara Wieck ile evliliği öncesindeki
süreçte vokal müziğin romantizmini benimsemiş
görünür. Ertesi yıl ise daha büyük formlara yönelir. Dört
senfonisinin ikisini ve de Opus 52, Uvertür, Scherzo ve
Finale adlı senfonik eseri yazar genç besteci. 1840 yılında
mahkemenin de izniyle Clara Wieck’le evlenen
Schumann, üretkenliğinde doruk noktaya ulaşmıştır artık.
1841 yılında, eşi Clara Schumann’ın cesaretlendirmesiyle
yazmaya başladığı senfonileri sayesinde, bir anda büyük
ölçekli orkestra eserleri üreten bir besteci olarak anılmaya
başlanır. Bu senfoniye kadar piyano ve insan sesi için
yazdığı eserleriyle tanınan bir besteci olan Schumann,
ayrıca oda müziğiyle de yakından ilgilenmeye başlar. Belki
de bu sebeple Schumann’ın olgunluk eserleri içinde oda
müziği yapıtlarının önemi başkadır. Clara’nın,
Schumann’ın bu alanda yoğunlaşmasından önceki yıl,
günlüğünde “eşinin müzikal vizyonunun, piyanoda yeterli
serbestlik ve olanak bulamadığından” bahsetmesi oda
müziği yapıtlarında, bilhassa da piyanolu üçlülerinde söz
konusu değildir. Schumann’ın bu türdeki yapıtlarında
ifade gücünün doruk noktalarda olduğunu görürüz.
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Özellikle 1850–1854 yılları arasında Schumann’ın her
alanda çok üretken bir besteci olduğu fark edilir. 1850
yılında Ferdinand Hiller’in halefi olarak Düsseldorf’ta
müzik direktörlüğü görevini üstlenen Robert Schumann,
her ne kadar zor karakteri ve müzisyenlerle uyuşmaz
tavırları sebebiyle 1851 yılında sözleşmesi feshedilse de,
kariyerindeki en verimli yıllardan birini geçirir. 1841 yılında
bestelediği ilk senfonisini yeniden düzenlemenin yanı sıra
ilk iki keman sonatını, bir dizi şarkı ve Der Rose
Pilgefahrt’ın da dahil olduğu koral eserleriyle birlikte
Julius Caesar ve Hermann und Dorothea uvertürlerini
besteler. Ancak bütün bu yaratılarının içinde Opus 110
Sol minör Piyanolu Üçlü, hem bestecinin yazdığı son
piyanolu üçlü olması sebebiyle hem de içinde bulunduğu
çalkantılı ruh halini yansıtmadaki ifade gücü sayesinde
diğerlerinden kolayca ayrılır. 11 Ekim 1851 tarihinde
günlüğüne Opus 110, No. 3 Sol minör Piyanolu Üçlüsü ile
ilgili şu notları düşer Clara Schumann; “Robert yoğun bir
şekilde piyano, keman ve viyolonsel için yeni bir üçlü
üzerinde çalışıyor, ama tamamen bitirene kadar tek bir
notasını bile duymama izin vermiyor. Tek bildiğim şey,
eserin sol minör tonunda olduğu…” Besteci ilk
seslendirilişi 1852 yılında Leipzig’de yapılan Sol minör
Piyanolu Üçlü’yü yakın dostu olan Danimarkalı besteci,
orkestra şefi, kemancı, org icracısı ve eğitmen olan Niels
Wilhelm Gade’ye ithaf eder. (Süre 30’)

muhtemelen Çaykovski’nin Nikolay Rubinstein adadığı
elegiac’ındaki belli özellikleri kullanır ve bir final bölümü
ekler. (Süre 51’)

LEONARD ELSCHENBROICH
LEONARD ELSCHENBROICH

Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
Leonard Elschenbroıch viyolonsel violoncello

Luca Lombardi
Deneme 3 “Steiner”*
Essay 3 “Steiner”*
Carlo Alfredo Piatti
Kaprisler, No. 7 & No. 11
Caprices, No. 7 & No. 11
Adagio
Allegro

© Felix Broede

Johann Sebasitan Bach
Viyolonsel Süiti, Re minör, No. 2, BWV 1008
Violoncello Suite in D minor, No.2, BWV1008
Prelüd
Allemande
Courante
Sarabande
Menuett I-II
Gigue

Leonard Elschenbroıch
2009 Schleswig-Holstein Festivali’nin açılış konserinde
Christoph Eschenbach yönetiminde Anne-Sophie Mutter
ile Brahms’ın İkili Konçertosu’nun performansında
gösterdiği başarı üzerine Leonard Bernstein Ödülü’nü
almasından bu yana, Leonard Elschenbroich, kuşağının
en önemli viyolonsel sanatçılarından biri olarak kabul
ediliyor. Borletti Buitoni-Trust’ı kazanan ve Anne-Sophie
Mutter Vakfı’nın uzun süredir desteklediği genç sanatçı,
son dönemlerde Valery Gergiev, Semyon Bychkov,
Manfred Honeck, Christoph Eschenbach, Dmitri
Kitajenko ve Fabio Luisi gibi dünyanın en önemli
şeflerinin dikkatini çekti. İsveç Radyosu Senfoni, Basel
Senfoni, WDR Senfoni, Stavanger Senfoni, Bremen
Filarmoni, Münih Senfoni ve St Petersburg Filarmoni gibi
saygın orkestralarla çaldı ve geçtiğimiz yaz Chicago
Senfoni ile Kuzey Amerika’da ve Sala São Paulo’da da,
Güney Amerika’daki ilk konserini gerçekleştirdi. Alte
Oper (Frankfurt), Wigmore Hall (London), Louvre
Oditoryumu (Paris) ve Concertgebouw (Amsterdam)
gibi önemli müzik merkezlerini de içeren on dokuz
Avrupa kentinde resitaller verdi. “News Masters on
Tour” (Yeni Ustalar Turnesi) konserleri çerçevesinde
Moskova, St Petersburg, Bratislava, Prag, Tallinn ve
Helsinki’de performanslar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yaz
Schleswig-Holstein Festivali’nde Christoph Eschenbach
yönetiminde Beethoven Sonatları’nın tümünü
seslendiren genç sanatçının yeni sezon programında

Paul Hindemith
Solo Viyolonsel İçin Sonat, Op. 25, No. 3
Sonata for Solo Violoncello, Op.25, No.3
Lebhaft sehr markiert
Gemächlich, durchweg sehr Leise
Langsam
Lebhafte Viertel “Ohne jeden Ausdruck”
Finale-sehr schnell

Sergei Rachmaninov (1873–1943)
Piyano Üçlüsü, Re minör, No. 2, Op. 9, “Élégiaque”
I. Moderato
Allegro vivace
II. Quasi variazone
III. Allegro risoluto
Moderato

* Leonard Elschenbroich’e ithaf edilmiştir. Dedicated to
Leonard Elschenbroich. Türkiye prömiyeri. Turkish
premiere.

Élégiaque adlı piyanolu üçlüsünü bestelediği zaman
Rahmaninov, 19 yaşında bir öğrencidir. Tek bölümlü
klasik sonat formunda yapılandırdığı sol minör
tonundaki bu üçlünün bir şekilde melankolik bir olaydan
izler taşıdığı, hatta bu sebeple bestelendiği düşünülür.
Tıpkı sadece on yıl öncesinde efsanevi piyanist, besteci
ve orkestra şefi Nikolay Rubinstein’in 23 Mart 1881
tarihindeki vefatı üzerine üzüntüsünü dile getiren
Çaykovski’nin yazdığı Piyanolu Üçlü’de olduğu gibi…
Belki de bu eseri kendi yapıtı için bir model olarak
kullanmış olabilir Rahmaninov. Tabii sadece bir yıl
sonrasında besteleyeceği No. 2 Piyanolu Üçlü’sündeyse
asıl sebebin Çaykovski’nin bizzat kendisi olduğunu çok
iyi biliyoruz. Rahmaninov, Opus 9, Élégiaque başlıklı Re
minör Piyanolu Üçlü’sünü, 6 Kasım 1893 tarihinde vefat
eden Çaykovski’nin onuruna yazar. İlk kez 1894 yılı ocak
ayı sonunda piyanoda Rahmaninov, kemanda kızı
Tatyana’nın eşi Boris’in babası Yuly Eduardovich
Konyus ve viyolonselde Anatoly Brandukov tarafından
seslendirilen yapıt “à la mémoire d’un grand artiste”
(Büyük Bir Sanatçının Anısına) başlığını taşır. 1907
yılında yeniden düzenlediği eserinde Rahmaninov,

15.06.2011, 20.00
İstanbul Üniversitesi
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Istanbul University
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İstanbul Üniversitesi’ne
de€erli iﬂbirli€i için teﬂekkür ederiz.
We would like to thank
Istanbul University for their kind collaboration.
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Russian National Philharmonic directed by Vladimir
Spivakov, Japan debuts at Nikkei Hall in Tokyo and
with the Nagoya Philharmonic, and his London
Philharmonic debut at the Royal Festival Hall.
Upcoming recitals include the Lucerne Festival.
A passionate chamber musician, he performed with
Katia & Marielle Labéque at the Verbier Festival,
Hélène Grimaud and Renaud Capuçon at the
Chambery Festival and with Gidon Kremer at the
Lockenhaus Festival, where also appeared as a soloist
with the Kremerata Baltica. Leonard Elschenbroich has
made his debut recording featuring works by Alfred
Schnittke and an homage composition of his own to
commemorate the 10th anniversary of the composer’s
death. He received honorary awards from the Kronberg
Academy, the Pro Europa Society, the MecklenburgVorpommern Festival and the Verbier Festival. Born
1985 in Frankfurt, Leonard Elschenbroich was invited to
the Yehudi Menuhin School in London at the age of
11 and performed at the Royal Festival Hall, Queen
Elizabeth Hall and the Wigmore Hall. Elschenbroich
plays a cello by Matteo Goffriller “Leonard Rose”,
Venice 1693, on private loan.

Staatskapelle Dresden’le bir Avrupa turnesi, Birmingham
Senfoni Salonu ile Viyana’daki Musikverein’da ilk
konserleri, Vladimir Spivakov yönetimindeki Rusya
Ulusal Filarmoni Orkestrası ile İspanya, Nagoya
Filarmoni ile Japonya (Nihhei Hall, Tokyo) ve Royal
Festival Hall’da Londra Filarmoni ile ilk konserleri ve
Lucerne Festivali’ndeki resitali bulunuyor. Gerçek bir oda
müziği tutkunu olan Elschenbroich, Verbier Festivali’nde
Katia ve Marielle Labéque’le, Chambery Festivali’nde
Hélène Grimaud ve Renaud Capuçon’la, Lockenhaus
Festivali’nde Gidon Kremer’le ve Kremerata Baltica’nın
solisti olarak konserlere katıldı. Sanatçının ilk albümü
Alfred Şnitke’nın yapıtları ve bestecinin ölümünün 10.
yılında ona adadığı bir bestesinden oluşuyor. Onursal
ödülleri arasında, Kronberg Akademisi, Pro Europa
Society, Mecklenburg-Vorpommern Festivali ve Verbier
Festivali’nden aldıkları yer alıyor. 1985’te Frankfurt’ta
doğan Leonard Elschenbroich, henüz on bir yaşındayken
Londra’daki Yehudi Menuhin School’a davet edildi ve
Royal Festival Hall, Queen Elizabeth Hall ve Wigmore
Hall’da konserler verdi. Sanatçı, kendisine ödünç verilen
1693 Venedik yapımı bir Matteo Goffriller “Leonard
Rose” viyolonsel çalıyor.
Leonard Elschenbroıch
Since his success at the opening concert of the 2009
Schleswig-Holstein Festival where he performed the
Brahms Double Concerto with Anne-Sophie Mutter
under the direction of Christoph Eschenbach and
received the Leonard Bernstein Award, cellist Leonard
Elschenbroich has been widely regarded as one of the
most important and original cellists of his generation.
In recent years, the winner of the Borletti Buitoni-Trust
and long time protégé of the Anne-Sophie Mutter
Foundation has caught the attention of today’s greatest
international conductors. Subsequent invitations
include Valery Gergiev, Semyon Bychkov, Manfred
Honeck, Christoph Eschenbach, Dmitri Kitajenko and
Fabio Luisi. He has performed with the Swedish Radio
Symphony, Basel Symphony, WDR Symphony,
Stavanger Symphony, Bremen Philharmonic, Munich
Symphony, and St Petersburg Philharmonic. Last
summer he gave his North American debut with the
Chicago Symphony Orchestra and his South American
debut at Sala São Paulo, Brazil. Leonard Elschenbroich
has given recitals in nineteen European countries,
amongst them at the Alte Oper in Frankfurt, Wigmore
Hall in London, Auditoirium du Louvre in Paris and the
Concertgebouw in Amsterdam. For the concert series
“New Masters on Tour” he performed in Moscow, St
Petersburg, Bratislava, Prague, Tallinn and Helsinki.
This past summer he performed the complete
Beethoven Sonatas with Christoph Eschenbach at the
Schleswig-Holstein Festival. Upcoming highlights
include a European tour with Staatskapelle Dresden,
including debuts at Vienna’s Musikverein and
Birmingham Symphony Hall, Spain debuts with the

PROGRAM NOTLARI
Johann Sebasitan Bach (1685–1750)
Viyolonsel Süiti, Re minör, No. 2, BWV 1008*
Prelüd
Allemande
Courante
Sarabande
Menuett I-II
Gigue
Bach’ın diğer pek çok oda müziği eseri gibi Cöthen
yıllarında yazıldığı düşünülen altı solo viyolonsel süitinin,
altı eşliksiz keman sonatı gibi kimin için yazıldığı hâlâ
tam olarak bilinmiyor. Bach’ın 1717 ile 1723 yılları
arasında çalıştığı kent olan Leipzig’den meslektaşı ve
arkadaşı olan gambacı Christian Ferdinand Abel,
bestecinin bu eserleri ithaf ettiği kişi olarak sık sık akla
gelen isimdir. Bach’ın Londralı Bach olarak bilinen en
genç oğlu Johann Christian Bach ile verdikleri Londra
konserleriyle de tanınan, 18. yüzyılın ünlü gambacısı
Johann Christian Abel’in babası Christian Abel dışındaki
ikinci isim ise viyolonsel sanatçısı Carl Bernhard
Lienicke’dir. Bu süitlerle ilgili elimize ulaşan en erken
notalar olan, Bach’ın ikinci eşi Anna Magdalena Bach’ın
elinden çıkma 1727–1731 yılları arası ürünü
elyazmalarının orijinalliği, Hans-Joachim Schulze
tarafından, Magdalena Bach’ın keman sonatları
elyazmalarıyla karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Bu
elyazmalarının, Bach’ın öğrencilerinden biri olan
Wolfenbüttel tarafından sipariş verildiği düşünülür. Daha
sonra ortaya çıkmış olan diğer elyazması kopyaları,
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Carlo Alfredo Piatti (1822–1901)
Kaprisler, No. 7 & No. 11*
Adagio
Allegro

eserler üzerinde birçok değişikliğin yapıldığını işaret
eder. Ancak bu değişikliklerin hangisinin Bach’ın ileri
zamanlardaki yeni fikirlerinin sonucu olduğu ya da daha
sonraki koleksiyoncu ve icracılara ait olduğu konusunda
kesin bir kanıta sahip değiliz. BWV 1008 numaralı Re
minör Viyolonsel Süiti’nin giriş bölümü Prelüd, BWV
1007 dizin numaralı Do Majör 1. Süit’e göre çok daha
belirgin bir ezgiyle başlar. İki kısım olarak tasarlanan bu
bölümün hüzünlü karakterdeki ilk kısmı, daha çok
prelüdü arpejli akorların duyurulduğu ikinci kısma taşıma
görevini üstlenmiş gibidir. Prelüd süitin geri kalanına
yönelik bir hazırlıktır ve tüm eserin içe dönük yapısını
yansıtır. Son ölçülerdeki akorlar karar verme duygusunun
geciktirilmesini ve tonaliteyi tümüyle hissetmemizi
sağlar. Allemande bölümü on altılık notaların hareketiyle
başlar. Bir süre sonra otuz ikilik notalarla duyulan
hareket, parçanın sürekli ileri doğru akan bir karaktere
bürünmesini sağlar. Ancak bir numaralı süitte olduğu
gibi, sekizlik notalar kısa sürelerle de olsa, biraz durup
düşünmemizi sağlar. Tüm süitlerde olduğu gibi Fransız
stilinde olacağı beklenen Courante, üçüncü süitle birlikte
aslen İtalyan tarzını yansıtmaktadır. Oldukça akıcı ve hızlı
bir tempoda başlayan ve aynı şekilde devam eden üç
zamanlı bu dansın ardından gelen Sarabande bölümü,
bir önceki süitte olduğu gibi, çok partili bir yazıyla başlar
ve sonuna dek bu anlatımı yer yer sürdürür. Bir önceki
bölümün hareketli atmosferinin ardından, içe dönük ve
dinleyeni yoğun düşüncelere yönelten bir parçadır. İki
menuet, farklı karakterdedir. Bu kez birincisi daha
hüzünlü, re majör tonundaki ikinciyse daha neşelidir.
Son bölüm gigue, bitişlerde alışık olduğumuz hareketli
atmosferi tekrar yaratır. Sık sık iki partili bir yazıyla
karşılaşırız. (Süre 20’)

19. yüzyılın en önemli isimlerinden Alfredo Piatti
günümüzde her viyolonselcinin çok iyi bildiği bir isimdir.
Piatti adını onun konser yapıtları sayesinde
hatırlamasalar da, Dotzauer, Duport, Kummer, Sebastian
Lee, Romberg ve daha birçoğunun yapıtlarının yer aldığı
Piatti’nin Méthode de Violoncelle başlıklı metodunu
kesin çalışmışlardır. Bergamo Orkestrası’nın
başkemancısı olan babası Antonio Piatti’den ilk keman
derslerini alan Piatti, daha sonra büyük amcası Gaetano
Zanetti sayesinde viyolonselle tanışmış, henüz sekiz
yaşındayken orkestralarla birlikte çalmaya başlamıştır.
Bergamo’da “maestro di capilla” olan besteci Simon
Mayr’ın ilgisini çeken genç Piatti, henüz on yaşındayken
yerel bir festivalde solo bir resital vermesi için Mayr
tarafından desteklenir. Kısa bir süre içinde de Milano
Konservatuarı’nda dönemin ünlü viyolonselcilerinden
Vincenzo Merighi’nin öğrencisi olur. Burada Merighi’yle
Prusya Kralı II. Friedrich Wilhelm’in sarayında kardeşiyle
birlikte hizmet veren Fransız viyolonselci Jean-Louis
Dupont’un özellikle çift tel durdurma tekniği üzerine
önemli bilgilerle dolu metodu üzerine çalışır ve solist
olarak yer aldığı ilk halk konserinde kendi konçertosunu
seslendirir. Konser turneleriyle geçen yılların ardından
Bergamo’dan ayrılan Piatti, ünlü piyanist Franz Liszt’le
tanışacağı Münih’e gider. 1844 yılında ilk konserini
vereceği Paris’e gitmesi konusunda Liszt tarafından ikna
edilen Piatti, ayrıca bu yıllarda Liszt’in kendisine armağan
ettiği değerli bir Nicolò Amati yapımı viyolonselle çalar.
Sonraki yıllarda bu viyolonselle İngiltere’den Rusya’ya
kadar pek çok ülkede konser veren Piatti, 1867 yılında
kendi adıyla anılacak olan Stradivarius viyolonseline
kavuşur. Besteciliğiyle ilgili pek çok şeyi borçlu olduğu
dostu Alman kemancı-besteci Bernhard Molique ile uzun
süre çalışan Piatti, günümüzde neredeyse tamamen
unutulmuş olan bu besteci için yazdığı Viyolonsel
Konçertosu’yla popülarite elde eder. Bir dizi kısa parçanın
yanı sıra dört viyolonsel sonatı, Viyolonsel ve Piyano (ya
da orkestra) İçin Fantasia Romantica adlı bir gösterişli
yapıt, iki viyolonsel konçertosu ve bir konçertino
besteleyen Piatti, 1898 yılında emekli olduktan sonra
döndüğü Como Gölü yakınlarındaki Cadenabbia’da 1901
Temmuz’unda vefat eder. Piatti’nin bu eserleri dışında
belki de en bilinen eseri 1875 yılında Berlin’de yayımlanan
Opus 25, 12 Kapris’tir. Farklı tonalitelerdeki müzikal
cümlelerin yanı sıra birbirinden farklı tekniklerin
ustalaştırıldığı solo viyolonsel için bu 12 Kapris’ten
Maestoso başlığa sahip No. 7 Do Majör, bas çizgisi
üzerinde operatik bir melodiyle sunulan arpej figürleriyle
doludur. Do Majör Kapris’in aksine, No. 11 Sol Majör
Kapris ise, akorsal bir Adagio girişle başlayan ve daha
sonrasında melodiye eşlik eden yay hareketiyle duyurulan
Allegro bölümün ardından tekrar başlangıçtaki Adagio

Luca Lombardi (1945)
Deneme 3 “Steiner”*
Dornach’taki Rudolf Steiner Arşivi’nin direktörü olan
Walter Kugler, günümüzün en önemli bestecilerinden
İtalyan Luca Lombardi’den solo viyolonsel için bir eser
yazmasını talep eder. 2004 yılının ocak ayında Roma’da
seslendirilmesi planlanan eser için besteci farklı unsurlar
arar. Oldukça özgürlükçü bir yapıya sahip olan eserine
Deneme adını vermek ister. Ancak 1975 yılında kontrbas
için yazdığı eserine aynı başlığı vermiştir. Ayrıca 1979
yılında basklarnet için kaleme aldığı eserine de aynı
başlığı vermek istemiş ve çareyi Deneme 2 demekte
bulmuştur. Her iki çalgının da teknik özelliklerini ve ifade
gücünün olasılıklarını arayan solo viyolonsel eserine
Deneme 3 adını verir. Son derece cesur karakteri
sebebiyle ünlü filozof Rudolf Steiner’e gönderme
niteliğinde “Steiner” başlığını ekler. Yapıt Roma’da
Leonard Elschenbroich tarafından neredeyse otuz defa
seslendirilir.
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temaya dönen Bach’ın No. 1, Sol Majör Viyolonsel
Süiti’nin giriş bölümü prelüdünü andıran sade bir yapıya
sahiptir. (Süre 8’)

SONSUZA DEK TANGO
TANGO FOREVER

Paul Hindemith (1895–1963)
Solo Viyolonsel İçin Sonat, Op. 25, No. 3**
Lebhaft sehr markiert
Gemächlich, durchweg sehr Leise
Langsam
Lebhafte Viertel “Ohne jeden Ausdruck”
Finale-sehr schnell
Hindemith’in oda müziği eserleri her alanı kapsar: Flütten
fagota, kemandan kontrbasa, piyano ve orgdan arpa
kadar uzanan sonat yelpazesi içinde, viyolonsel için de
iki sonat bestelemiştir. İlk sonatı Opus 25 No. 3’ü solo
viyolonsel için 1923’te yazmıştır. Beş bölümlü eserin “ağır,
çok aksanlı” (Lebhaft sehr markiert) başlıklı 1. Bölümünde
atonal sınırlar zorlanmakta, bestecinin deneysel
yaratıcılığa duyduğu büyük ilgi belirginleşmektedir. Orta
hızdaki kısa ve sevimli 2. Bölüm, “Ilımlı ve tümüyle çok
sessiz” (Gemächlich, durchweg sehr Leise) başlığıyla,
ustaca düşünülmüş bir şakacılığı yansıtır. Üç bölmeli
ağır (Langsam) bölümden sonra gelen “canlı dörtlükte”
(Lebhafte Viertel), “herhangi bir etkileme olmadan”
(Ohne jeden Ausdruck) başlıklı 4. Bölüm devamlı
pianissimo çalınır. Ritmik vurgulu ve “çok çabuk” (Sehr
schnell) başlıklı Finale ise do diyez majör tondaki bitişiyle,
bir şaka gibi etkindir. (Süre 9’)

Rıchard Gallıano akordeon & bandoneon accordeon
& bandoneon
Sébastıen Surel 1. keman 1st violin
Saskıa Lethıec 2. keman 2nd violin
Jean-Marc Apap viyola viola
Erıc Levıonnoıs viyolonsel violoncello
Stephane Logerot kontrbas double bass
Dımıtrı Naïdıtch piyano piano
Astor Piazzolla’nın eserlerinden seçmeler
Selected works: Astor Piazzolla

Rıchard Gallıano
Çağrıştırdıkları dolayısıyla swing’den hayli uzakta kalan
bir enstrüman olan akordeonla adı birlikte anılmış bir
sanatçıyı duymak eskiden pek mümkün değildi. Ancak
akordeonun saksafon ve trompetin yanında cazda bir yer
hak ettiğine sıkı sıkıya inanan Richard Galliano’nun ortaya
çıkışıyla her şey değişti. Yeni tango akımının öncüsü ve
dostu Astor Piazzolla’ya duyduğu hayranlığın da etkisiyle
akordeona saygın bir yer kazandırmakla kalmadı, yarattığı
“new musette” tarzıyla, bu Fransız geleneğine de yeni bir
soluk getirdi. İtalya doğumlu akordeon hocası Lucien
Galliano’nun oğlu olan Galliano bu enstrümanı çalmaya
başladığında henüz dört yaşındaydı. Enstrüman üzerine
çalışmalarını sürdürürken Nice Konservatuarı’nda
armoni, kontrpuan ve trombon eğitimi de aldı. On dört
yaşındayken dinlediği Clifford Brown, sanatçının cazla
tanıştığı an oldu. Akordeonun cazda yer almamasına çok
şaşıran Galliano, Sivuca ve Dominguinhos gibi Brezilyalı
akordeoncularla ilgilenmeye başladıktan sonra, Tommy
Gumina, Ernie Felice ve Art van Damme gibi caza yakınlık
duyan Amerikalı ustalar ve ünlü İtalyan yorumcular Felice
Fugazza, Volpi ve Fancelli’yi keşfetti. Fransa’da yaygın
olan geleneksel tarza tümüyle sırtını dönen sanatçı,
1973’te Paris’e taşındı ve burada Claude Nougaro’nun
dikkatini çekti. Üç yıl boyunca caz müzisyenleriyle çaldığı
grupta aranjör, şef ve besteci olarak çalıştı. Barbara, Serge
Reggiani, Charles Aznavour ve Juliette Gréco gibi popüler
Fransız sanatçıların sayısız albümüne katkıda bulundu ve
film müziklerinde çaldı. 1980’lerin başından itibaren farklı
kökenlerden gelen caz müzisyenleriyle daha sık çalma ve
onlarla doğaçlama yapma fırsatı buldu. Bu isimler

* Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
** Program Notları: İrkin Aktüze
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arasında Chet Baker (Brezilya repertuarıyla), Steve Potts,
Jimmy Gourley, Toots Thielemanns, ilk CD’sini kaydettiği
viyolonselci Jean-Charles Capon ve 1990’da bir albüm için
bir araya geldiği Ron Carter sayılabilir. 1991 yılında,
1983’te Comédie Française için bir müzik üzerinde
çalışırken tanıştığı Astor Piazzolla’nın önerisiyle köklerine
inmeye ve uzun süredir göz ardı ettiği “valses-musette”,
“java”, “complaint” ve tango repertuarına yoğunlaştı. Gus
Viseur ve Tony Murena’dan aldığı esinle, 3/4’lük ritim
üzerine çalışıp akordeonu demode imajından kurtarmayı
ve onu caza uygun hale getirecek tümüyle yeni bir ritim
konsepti ve armonik tarz geliştirmeyi başardı. Aldo
Romano, Pierre Michelot ve Philip Catherine ile Bleu
firmasından çıkardığı New Musette albümüyle bu yeni
yaklaşımı dinleyicisiyle paylaşan sanatçı, bu albümle 1993
yılında Académie du Jazz’ın Django Reinhardt “Yılın
Fransız Müzisyeni” ödülünü kazandı. Bunu, Galliano’nun
artık imzası haline gelen Victoria akordeonuyla çaldığı
yepyeni albüm çalışmaları izledi. Kendinden emin tavrı,
ifadedeki ustalığı ve enstrümanında çok farklı tonları ve
renkleri duyurmadaki yeteneğiyle müzikteki tüm engelleri
ortadan kaldırdı. 1996’da George Mraz, Al Foster ve Biréli
Lagrène’le birlikte Atlantic’ten çıkardığı New York Tango
albümü ona Victoire de la Musique ödülünü getirdi.
Uluslararası alanda adı giderek daha fazla duyulmaya
başlayan sanatçı yeni işbirliklerine imza attı. Enrico Rava,
Charlie Haden ve Michel Portal’la birlikte sıra dışı bir
enstrüman eşleşmesi gerçekleştirdiği 1997 tarihli
çalışmaları Blow Up yüz bin kopyanın üstünde satarak
büyük bir başarı yakaladı. Bu işbirliklerini İtalyan
Antonello Salis ve orgcu Eddy Louiss (2001) ile devam
ettirdi. 1993’ten 1998’e kadar Daniel Humair ve JeanFrançois Jenny-Clarke (1998’de vefatına kadar) ile üçlü
olarak çaldı ve 2004’te Clarence Penn ve Larry Grenadier
ile eski formatı olan New York ritmine döndü. Ayrıca, Jan
Garbarek, Martial Solal, Hermeto Pascoal ve Anouar
Brahem, Paolo Fresu ve Jan Lundgren, Gary Burton gibi
pek çok sanatçıyla çeşitli projelerde yer aldı. 1999’da
kendi bestelerinin yanı sıra Astor Piazzolla’nın parçalarını
oda orkestrası eşliğinde sunduğu bir konser
gerçekleştirdi. 2003’teki Piazzolla Forever projesi
kapsamında, akıl hocasına bir saygı olarak onun eserlerini
seslendirdi. Solo konserlerden (2009 tarihli Paris Châtelet
konseri) Brüksel Caz Orkestrası (2008) gibi big band tarzı
topluluklara her tür formatta aynı rahatlıkla çalabilen,
olağanüstü bir sanatçı olan Richard Galliano’nun solist
olarak gösterdiği başarı bugün dünyaca kabul edilmiş
durumda. Sanatçı, Gonzalo Rubalcaba, Charlie Haden ve
Mino Cinelu ile kaydettiği Love Day’deki balatlara veya
trompetçi Wynton Marsalis’le birlikte Billi Holiday ve
Edith Piaf arasındaki bağlantıyı kurduğu French Touch
albümüne özelliğini veren lirik nitelikten ödün vermeden
farklı müzik türlerindeki deneylerini sürdürüyor. Engin
deneyimini paylaşmak konusunda da kararlı olan sanatçı,
babası Lucien ile “En İyi Pedagojik Çalışma” dalında
2009 SACEM Ödülü’nü kazanan bir akordeon metodu
yayımladı.

Rıchard Gallıano
In the past, there never seemed to have been one great
artist associated with the accordion, an instrument that,
because of its connotations, seemed as far removed
from swing, as it is possible to be. Then along came
Richard Galliano, fired by an unrivalled determination
to share his conviction that the accordion was worthy of
having a place at the heart of jazz alongside the
saxophone and trumpet. Inspired by the admiration he
felt for his friend Astor Piazzolla, creator of the Tango
Nuevo, Galliano succeeded not just in doing this, but
with his “new musette” style managed to breathe new
life into a thoroughly French tradition that seemed to
have got stuck. Son of the Italian-born accordion teacher
Lucien Galliano, Richard started playing the instrument
at the age of four. At the same time as he was learning
the accordion, he also studied harmony, counterpoint
and trombone at the Nice Conservatoire. It was the
discovery of the music of Clifford Brown that
introduced him to jazz, at the age of 14, and while he
picked up his style of playing choruses, he found, to his
amazement, that the accordion was almost unknown in
this type of music. Galliano then got interested in
Brazilian accordionists like Sivuca and Dominguinhos,
discovered the American specialists who approached
jazz (Tommy Gumina, Ernie Felice and Art Van
Damme), and the top Italian players, Felice Fugazza,
Volpi and Fancelli, turning his back completely on the
traditional style of playing that dominated in France. In
1973, Galliano moved up to Paris where he impressed
Claude Nougaro. He spent three years as arranger and
conductor as well as composer in a group where he
found himself playing alongside real jazz musicians. He
also played on countless recordings by popular French
artists like Barbara, Serge Reggiani, Charles Aznavour
and Juliette Gréco, and on film scores. From the
beginning of the 1980s he was able to play much more
often with jazz musicians from all backgrounds and
improvise alongside them: these included Chet Baker
(in Brazilian repertoire), Steve Potts, Jimmy Gourley,
Toots Thielemanns, the cellist Jean-Charles Capon, with
whom he cut his first disc, and Ron Carter, whom he
paired up with to make an album in 1990. In 1991,
following the advice of Astor Piazzolla, whom he had
met in 1983 while working on incidental music for the
Comédie Française, Galliano went back to his roots, and
the traditional repertoire of Valses-Musette, Javas,
Complaintes and Tangos that he had long disregarded.
Taking a lead from the spirit of Gus Viseur and Tony
Murena, he managed to rid the accordion of its oldfashioned image by working on the three-four rhythm,
and introducing a whole new rhythmic concept and
harmonic style to adapt it to jazz. He announced his
new approach on the CD New Musette that he recorded
with Aldo Romano, Pierre Michelot and Philip
Catherine for Label Bleu, and it won him the Académie
du Jazz’s Django Reinhardt Prize for “French Musician
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of the Year” in 1993. This led on to a whole series of
albums where Galliano, playing his trademark Victoria
accordion, has shown his ease in adapting the
instrument to the freedom of jazz. His assurance,
mastery of phrasing, and ability to get a vast range of
tone-colours from the accordion have meant that he has
broken down musical barriers with an instrument that
cuts across all genres. In 1996 he crossed the Atlantic to
record his New York Tango with George Mraz, Al Foster
and Biréli Lagrène, a disc that later won him a Victoire
de la Musique prize. He started to gain an international
reputation, and a host of new collaborations followed.
He created some unusual instrumental pairing, getting
together with artists ranging from Enrico Rava, Charlie
Haden and Michel Portal (their 1997 disc Blow Up was
a huge commercial success, selling more than 100,000
copies), to his fellow-accordionist Antonello Salis, in
Italy, and the organist Eddy Louiss, in 2001. For years
he played in a trio with Daniel Humair and JeanFrançois Jenny-Clarke (from 1993 until the death of the
bass-player in 1998), and then returned to this format
in 2004 with a “New York” rhythm, made up of
Clarence Penn and Larry Grenadier. There have also
been one-off collaborations with Jan Garbarek, Martial
Solal, Hermeto Pascoal and Anouar Brahem, Paolo
Fresu and Jan Lundgren, and Gary Burton, among
others. In 1999 he presented his own compositions,
with chamber orchestra accompaniment, together with
pieces by Astor Piazzolla. This led to his 2003 homage
Piazzolla Forever, in which he went back to playing the
music of his mentor. Galliano is an exceptionally
versatile musician, able to make his mark in all kinds of
musical contexts, from solo appearances (like the Paris
Concert from the Châtelet, which came out in 2009), to
playing with a big band like the Brussels Jazz Orchestra,
in 2008. His exceptional abilities as a soloist are now
well-recognized, and he continues to explore a vast
range of music, without ever losing that lyrical quality
that infuses the ballads on Love Day that he recorded
with Gonzalo Rubalcaba, Charlie Haden and Mino
Cinelu, or the French Touch which allowed him to make
the link between Billie Holiday and Edith Piaf, with the
trumpeter Wynton Marsalis. Keen to pass on his wealth
of experience, he is the author, together with his father
Lucien, of an accordion method that won the SACEM
prize for “Best Pedagogical Work” in 2009.

Sébastıen Surel
Sébastien Surel’in müzik konusundaki merakı pek çok
kola ayrılıyor ve sanatçı kariyer basamaklarını hızla
tırmanıyor. İlgi alanlarının çeşitliliği dolayısıyla farklı
müzik türleri ve kültürel gelenekler arasında bağlantı
kurabilen sanatçı, caz, klasik ve dünyanın farklı
ülkelerinin müziklerini bir araya getiriyor. Eğitimini
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris’te
tamamlayan sanatçı, keman ile oda müziği alanında pek

çok birincilik ödülü aldı. Shlomo Mintz, Pavel Vernikov,
Georgy Sebök ve Ysaÿe Quartet ile ileri düzeyde
çalışmalar gerçekleştirdiği dönemde dikkatini armoni,
orkestrasyon ve kompozisyona yöneltti. Yeteneği ve
duyarlı yorumları dolayısıyla Barbican Centre (Londra),
Théâtre des Champs-Elysées (Paris), Concertgebouw
(Amsterdam), Santa Cecilia (Roma), Dresden Operası ve
Kioi Hall gibi önemli müzik merkezlerine davet edildi;
Montreux, Vienne, Montreal, Marciac ve Nice gibi saygın
caz festivallerinde çaldı. Özellikle Talweg Piyano
Üçlüsü’yle gerçekleştirdiği oda müziği konserlerine ve
konçerto yorumlamaya (Mozart, Mendelssohn,
Çaykovski, Beethoven, Sibelius, Barber konçertolarının
tümü ve Chausson’un Poème’i) olan tutkusu bir yana,
farklı türlere olan ilgisiyle birlikte dünyanın dört bir
yanında dört yüzü aşkın konser verdiği Richard
Galliano’nun da tercih ettiği partnerlerden biri oldu.
Sébastien Surel, aynı zamanda giderek daha tanınmış bir
etkinliğe dönüşen, Paris’teki “La Chambre d’Amis” adlı
oda müziği festivalinin de kurucusu ve sanat yönetmeni.
Sébastıen Surel
There are many facets to Sébastien Surel’s insatiable
sense of musical curiosity and his career goes from
strength to strength. His wide range of interests has
been responsible for the creation of links between
different kinds of music and cultural traditions,
embracing both classical music and jazz, and repertoire
from many other countries throughout the world. After
his studies at the Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, obtaining first prizes for violin and
chamber music, he later undertook a period of advanced
studies with Shlomo Mintz, Pavel Vernikov, Georgy
Sebök and the Ysaÿe Quartet, also turning his attention
to harmony, orchestration and composition. Early
recognition of Sébastien Surel’s temperament and
sensitivity soon led to invitations to play in a wide
variety of venues, including the Barbican Centre
(London), the Théâtre des Champs-Elysées (Paris),
the Amsterdam Concertgebouw, Santa Cecilia (Rome),
the Dresden Opera and the Kioi Hall (Tokyo). He has
also taken part in prestigious jazz festivals at Montreux,
Vienne, Montreal, Marciac and Nice. In addition to his
enthusiasm for chamber music (especially with the
Talweg Piano Trio) and concerto playing (the complete
Mozart concertos, and those by Mendelssohn,
Tchaikovsky, Beethoven, Sibelius, Barber and
Chausson’s Poème), his wide-ranging interests have
led him to become one of Richard Galliano’s favourite
partners. Together they have given over four hundred
concerts throughout the world. He is also the joint
founder and artistic director of the Paris chamber music
festival “La Chambre d’Amis”, an increasingly well
known event.
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Pierre Wallez’s class at the Conservatoire in Geneva.
There she went on to receive, at 17 years old, first
honours with distinction and went on to play Lalo’s
Spanish Symphony with the Suisse Romande Orchestra
in Victoria Hall. She was then awarded a grant from the
Eastern Music Festival of North Carolina and received
the first prize in the concerto competition. Along with
her advanced studies, Saskia Lethiec began to perform
regularly as a duo with her sister Karine in France and
abroad. After being accepted into advanced courses
taught by Alain Meunier, Gérard Poulet and Christian
Ivaldi at the CNSM in Paris, Saskia Lethiec was
awarded several international prizes (including the
Vierzon, Ferras-Barbizet and Bucarest) which led to
opportunities such as playing several times for France
Musiques and participating in various festivals in
France and abroad. She received a grant from the
Ravinia Festival of Chicago where she appeared as a
soloist in their chamber music concerts. While in
Chicago, she took master classes under Miriam Fried,
Claude Franck and David Geringas. In order to perfect
her skills, she traveled to Germany and England to
study under Zacker Bron, Mihaela Martin (of
Hochschule in Lübeck and in Cologne, Konzertexam)
and Maurice Hasson. In 2002 she became more active
in quartet performances, as a sonata, and joined the
Calliopée Ensemble. The following year, she founded
the Hoboken Trio. Saskia Lethiec has performed in
festivals in Colmar, Dinard, Sceaux, Scheffield and
Amatis as well as in renowned venues such as the
Champs-Elysées, Salle Cortot and Concertgebouw in
Amsterdam. She earned her CA from the CNSM in
Paris and is a professor at the CNR in Versailles. She is
also the co-director of the Festival Amadeus (Geneva)
and the Festival Musique d’un Siècle (Dieulefit).

Saskıa Lethıec
1974’te müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya
gelen Saskia Lethiec, küçük yaşlarda, annesi ve babasıyla
konserler veren Miklos Perenyi, Arto Noras, Leonard
Rose, Jean-Claude Pennetier ve Mieczyslaw Horszowski
gibi büyük sanatçılarla tanışma fırsatını buldu. Çok erken
yaşta kendini tümüyle sanata ve keman çalışmalarına
adamaya karar veren genç sanatçı, on üç yaşındayken
Nice’teki Conservatoire National de Région’dan ilk
ödülünü aldı ve aynı yıl Simón Bolívar Venezüela Gençlik
Orkestrası’yla solist olarak konser verdi. Daha sonra
Jean-Pierre Wallez’le çalışmak üzere Cenevre
Konservatuarı’na kabul edildi ve on yedi yaşındayken
yüksek onur derecesine layık görüldü. Victoria Hall’da
Suisse Romande Orkestrası eşliğinde Lalo’nun İspanyol
Senfonisi’ni çalması sonrasında Kuzey Carolina’daki
Eastern Müzik Festivali’nin konçerto yarışmasında
birinciliği alarak bir burs kazandı. Bir yandan müzik
çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan kız kardeşi
Karine ile Fransa ve diğer ülkelerde ikili olarak konserler
vermeye başladı. Alain Meunier, Gérard Poulet ve
Christian Ivaldi ile ileri düzeyde çalışmalar yapmak üzere
Paris’teki CNSM’e kabul edilen sanatçının kazandığı
Vierzon, Ferras-Barbizet ve Bükreş gibi uluslararası
ödüller, France Musiques’te sıkça çalmasını ve Fransa ile
yurtdışındaki birçok festivale davet edilmesini sağladı.
Oda müziği konserlerinde solist olarak çaldığı
Chicago’daki Ravinia Festivali’nden bir burs aldı ve
burada bulunduğu dönemde Miriam Fried, Claude
Franck ve David Geringas’ın ustalık sınıflarına katıldı.
Becerilerini daha da yüksek bir düzeye çıkarmak için
Zacker Bron, Mihaela Martin (Lübeck Yüksek Müzik
Okulu ve Köln’deki Konzertexam) ve Maurice Hasson ile
çalışmak üzere Almanya ve İngiltere’ye gitti. 2002’de
dörtlü performanslarıyla aktif olarak ilgilenmeye başlayan
sanatçı Calliopée Ensemble’a katıldı, ertesi yıl da
Hoboken Trio’yu kurdu. Saskia Lethiec, Colmar, Dinard,
Sceaux, Scheffield ve Amatis’teki festivallerin yanı sıra
Champs-Elysées, Salle Cortot ve Amsterdam
Concertgebouw gibi saygın salonlarda konserler verdi.
CNSM’den mezun olan sanatçı Versailles’daki CNR’de
hocalık ve aynı zamanda Festival Amadeus (Cenevre) ile
Festival Musique d’un Siècle’in (Dieulefit) eş
yönetmenliğini yapıyor.
Saskıa Lethıec
Born in 1974 to a family of musicians, Saskia Lethiec
had the opportunity to meet great artists, such as Miklos
Perenyi, Arto Noras, Leonard Rose, Jean-Claude
Pennetier, and Mieczyslaw Horszowski, when they
performed concerts with her parents. At a very young
age, she inherited the desire to devote herself to the art
and study of the violin. At the age of 13, she received her
first award from the Conservatoire National de Région
in Nice and that same year appeared as a soloist in
Venezuela with the Simón Bolívar Youth Orchestra of
Venezuela. Saskia Lethiec was then accepted into Jean-

Jean-Marc Apap
Müzik eğitimine altı yaşındayken Nice’teki CNR’da
başlayan Jean-Marc Apap, okulunu oda müziği ve viyola
dalında birincilik ödülü ile bitirdi. On yedi yaşında
CNSM’de Gérard Caussé’nin sınıfına girdi ve iki yıllık bir
eğitimden sonra Philadelphia’daki dünyaca ünlü Curtis
Enstitüsü’nün giriş sınavını kazanarak, Philadelphia
Orkestrası solo viyolası olarak Joseph de Pasquale’in
sınıfına devam etti. 1989’da, Curtis’ten ayrılıp Starker,
Sebok, Gulli, Pressler gibi ustalarla çalışarak
yetkinleşmek için Indiana Üniversitesi’ne girdi. 1990’da
Fransa’ya geri dönen sanatçı, çok sayıda klasik müzik,
caz ve dünya müziği eğitimlerine katıldı. Kuruluşuna
katkıda bulunduğu Glenn Gould Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü’yle birlikte Avrupa, ABD ve Kanada’da bir turne
gerçekleştirdi. Transylvanian Mountain Boys ile Sony
Classical’dan çıkan üç CD’nin düzenlemesini ve kaydını
gerçekleştirdi. Ray Charles, Michel Legrand, Samy Davis,
Johnny Halliday, Georges Benson, les Rita Mitsouko,
Ben Harper gibi sanatçılarla albümler ve konserler
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yaparak çeşitlilik içeren çalışmalarını sürdürdü. Paris Caz
Festivali’nde Nana Vasconcellos’la bir performans
gerçekleştiren Apap, Astor Piazzolla’ya saygı amacıyla
Richard Galliano ile birlikte, Avrupa ve Asya’nın en büyük
sahnelerinde uluslararası bir turne gerçekleştirdi. Dreyfus
JAZZ bu turnenin CD’sini bir canlı konser DVD’si ile
birlikte yayınladı. 2006’da ZIG ZAG Territoires’den çıkan
bir Bach Süitleri albümü kaydetti ve solist olarak bir dizi
konser gerçekleştirdi. 2009 Mart’ının sonuna kadar
geçici olarak Elysée Dörtlüsü’yle çalıştı ve 2009
Eylül’ünde Emmanuel Krivine yönetimindeki
Lüksemburg Filarmoni Orkestrası’na girdi. 2010’da
Richard Galliano’nun J.S. Bach projesi çerevesinde yeni
bir konser dizisine başlayan sanatçının bu çalışmasının
CD’si Deutsche Grammophon’dan yayınlandı.
Jean-Marc Apap
Jean-Marc Apap started his music education at the age
of six in CNR, Nice and completed his education with
the first prize in chamber music and viola. He was
accepted to Gérard Caussé’s class at the CNSM in Paris
when he was seventeen and after studying two years, he
won the world-famous Curtis Institute’s exam and
started to study under Joseph de Pasquale. He served as
the first viola of the Philadelphia Orchestra at the same
time. In 1989 he left Curtis to advance his studies with
masters like tarker, Sebok, Gulli, Pressler at the Indiana
University. Upon returning to France in 1990, he
attended many master classes on classical music, jazz
and world music. He was took part in the formation of
Glenn Gould String Quartet with which he toured
Europe, USA and Canada. Together with Transylvanian
Mountain Boys, he made the arrangements and
recordings of three CDs for Sony Classical. He has
collaborated with artists of various backgrounds such as
Ray Charles, Michel Legrand, Samy Davis, Johnny
Halliday, Georges Benson, les Rita Mitsouko, Ben
Harper and appeared with Nana Vasconcellos at the
Paris Jazz Festival. Furthermore, as a homage to Astor
Piazzolla, he embarked on a grand tour with Richard
Galliano which took them to many prestigious musical
centres around the world. Drefus Jazz released a CD
and DVD of this tour. His album of Bach Suites came
out in 2006 under the Zig Zag label followed by a series
of concerts. Apap temporarily worked with the Elysée
Quartet unil March 2009 and then entered the
Luxembourg Philharmonic Orchestra led by Emmanuel
Krivine. He started a new concert series as part of
Galliano’s J.S. Bach project and its CD was published by
Deutsche Grammophon in 2010.

Erıc Levıonnoıs
1961 doğumlu Eric Levionnois, on dört yaşında girdiği
Paris’teki CNSM’de, André Navarra ve Phillipe Muller’le
viyolonsel çalıştı. Eğitimini viyolonsel ve oda müziği
alanında birincilikle bitirdikten sonra, büyük piyanist Jean

Hubeau ile yaylı çalgılar üçlüleri, piyano üçlüleri ve
dörtlüleri çalışarak kendini daha da geliştirdi. Concours
International de la Ville de Paris’i kazanan sanatçı,
hayatının izleyen döneminde müziğini büyük ölçüde
etkileyecek olan Rostropoviç’in yorum seminerlerine
katıldı. Levionnois baroktan çağdaş müziğe uzanan geniş
bir repertuarı senfoni ve oda orkestraları eşliğinde
seslendiriyor. CNSM Paris’te dört yıl eğitim verdikten
sonra Fransa Radyosu Filarmoni Orkestrası’nın birinci
çellisti olarak atandı. Bu toplulukla Marek Janowsky,
Armin Jordan ve aynı zamanda oda müziği partneri de
olan Myung-Whun Chung eşliğinde viyolonsel için
yazılmış büyük yapıtları seslendiren sanatçı, Jean-Louis
Capezzali, Svetlin Roussev, Jeanne-Marie Conquer,
Christophe Gaugué ve Thomas Tercieux ile Les
Musiciens de Saint-Vivant adlı topluluğu kurdu. Çok
yönlü bir sanatçı olan Levionnois sık sık Richard Galliano
ve Hervé Sellin gibi caz müzisyenleri ile de bir araya
geliyor. Eric Levionnois 1994 yapımı bir Patrick Robin
viyolonsel çalıyor.
Erıc Levıonnoıs
Born in 1961, Eric Levionnois studied the cello at the
age of 14 at the CNSM of Paris with André Navarra and
Phillipe Muller. After obtaining the first prize of cello
and chamber music, he upgraded his education by
following classes with the great pianist Jean Hubeau,
in string trios, piano trios and piano quartets. He was
the winner of the Concours International de la Ville de
Paris. He took part in interpretation seminars with
Rostropovich, who would greatly influence his musical
personality. Eric Levionnois plays regularly with
symphony orchestras and chamber orchestras in a
repertoire from baroque to contemporary music. After
having taught for four years at the CNSM of Paris, he is
appointed first cello “super soloist “at the Philharmonic
Orchestra of Radio-France. With this orchestra, he plays
great works for cello, accompanied by Marek Janowsky,
Armin Jordan and Myung-Whun Chung, who is a
chamber orchestra partner, too. At the same time, he
founded the band Les Musiciens de Saint-Vivant with
Jean-Louis Capezzali, Svetlin Roussev, Jeanne-Marie
Conquer, Christophe Gaugué and Thomas Tercieux.
A versatile artist, he regularly meets jazz musicians
such as Richard Galliano and Hervé Sellin. Eric
Levionnois plays a Patrick Robin cello, dated to 1994.

Stephane Logerot
Babası ve büyükbabası da tanınmış kontrbasçılar olan
Stephane Logerot, Paris’teki CNSM’de jürinin oybirliğiyle
birincilik ödülünü kazandı. Daha sonra Universal
Studio’dan David Angel’la film müziği kompozisyonu ve
armoni ile orkestrasyon üzerine çalıştı. 1994’ten bu yana
Paris Ulusal Orkestrası’nın üyesi olan Logerot, hem
doğaçlama yeteneği hem de oda müziği uzmanı olarak
kabul gördü. Wanderer Trio, Borodin ve Modigliani

105

dörtlüleri; Richard Galliano, Fine Arts Quartet, Fazıl Say,
Yuri Bashmet, Daniel Hope, Michel Legrand ve Harry
Connick Jr. gibi farklı alanlardan müzisyenlerle çalıştı;
Julliette ve Régine adlı şarkıcıların albümlerine katkıda
bulundu. Quai no5’in kurucusu olan Logerot, topluluk
için, klasik ve pop müziği bir araya getiren besteler yaptı.

Lockwood, Caroline Casadessus, Vladimir Chevel, Gilles
Apap, Richard Galliano, Pierre Amoyal ve Amerikalı
Howard Buten’le ikili çalışmalar yapmaya devam ediyor.
2005’te Ames etiketiyle solo caz albümü Cossia’yı
çıkardıktan sonra, aynı yıl Caroline Casadessus ve Didier
Lockwood’la birlikte Jazz and the Diva adlı gösteriyi
sahneledi. Fransa’da büyük başarı kazanan proje “2006
Yılının En İyi Müzikal Performansı” dalında Molière
Ödülü’ne aday gösterildi. Sanatçı, 2007 yılında
gerçekleştirdiği özgün projesi Davnina’da eski Ukrayna
ezgileri ve güncel caz tarzlarını bir araya getiriyordu.
Tiyatro, mizah, caz ve klasik müziği bir araya getiren solo
müzikali Ma Vie en Morceaux bu yılın ocak ayından beri
Paris’teki La Gaité Montparnasse Tiyatrosu’nda
gösteriliyor.

Stephane Logerot
Both his father and grandfather were renowned double
bassist and Stephane Logerot was unanimously
awarded First Prize in that instrument at the CNSM
Conservatoire in Paris. He later studied film-music
composition and harmony, and orchestration with
David Angel (Universal Studio). A member of the
Orchestre National de France since 1994, Logerot is
recognised both for his improvising skills and also as a
chamber music specialist. He has worked with groups
and musicians such as Wanderer Trio, the Borodin and
Modigliani quartets, Richard Galliano, the Fine Arts
Quartet, Fazıl Say, Yuri Bashmet and Daniel Hope, and
also Michel Legrand and Harry Connick Jr., together
with appearances on albums by the singers Julliette and
Régine. He is the founder of the Quai no5 ensemble,
and the pieces he has composed for the group
combining his twin passions: classical and popular
music.

Dımıtrı Naïdıtch
Babası tanınmış bir fizikçi, annesi de saygın bir piyano
öğretmeni olan Dimitri Naïditch 1963’te Kiev’de doğdu.
Çocukluğunun ilk yıllarından itibaren Kiev’de birçok
mekânda konser verdi ve on yedi yaşında Kiev Müzik
Okulu’ndan konser piyanisti olarak mezun oldu. 1998 ve
1989 yıllarında Vilnius’taki Ulusal Piyano Yarışması ve
Kalisz’deki Uluslararası Yarışma’yı (Polonya) kazandı.
1990’da Ukrayna’daki Çaykovski Ulusal Müzik
Akademisi’ndeki eğitimini tamamladı. Klasik repertuarın
yanı sıra cazla da ilgilenen sanatçı, doğu Avrupa, İsviçre
ve İtalya’da katıldığı saygın caz festivallerinde çağdaş
cazla, halk müziği ve klasiği bir araya getiren bestelerini
seslendirdi. 1991’den bu yana Fransa’da yaşayan
Naïditch resitaller vermeye devam ediyor. 1994–1998
yılları arasında Lyon Ulusal Konservatuarı’nda
doğaçlama dersleri verdi. 1996’da IDA Records’dan
De l’avis d’un clown adlı solo albümünü çıkardı. 1999’da
organizasyonu ve yönetimini üstlendiği Mélomanies
d’Annonay adlı müzik ve caz festivali birçok yenilikçi
projeye yer veriyordu. Çoğu piyano ve senfoni orkestrası
için tasarlanmış bu projeler, doğaçlama unsurlarını
barındırıyordu. Sanatçının Rahmaninov’un 3. Piyano
Konçertosu’ndan malzemeler kullanarak besteleyip
düzenlediği Sympholies adlı sürrealist eserini 2002’de
Kiev Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Fransa ve
yurtdışında sık sık caz ve klasik müzik sanatçısı olarak
konserler veren Naïditch, solo resitaller, senfonik
topluluklar eşliğinde performansını sergilemeye ve Didier

Dımıtrı Naïdıtch
Dimitri Naïditch was born in 1963 in Kiev. His father is
a renowned physicist, while his mother is an acclaimed
piano teacher. From his early childhood, Dimitri
Naïditch performed in concerts at various venues in
Kiev. At the age of seventeen, he graduated from
the Kiev Middle School of Music with a diploma as
a concert pianist, and in 1988 and 1989 he won
the National Pianists’ Competition in Vilnius and
the International Competition in Kalisz (Poland); in
1990 he completed his education at the National
Tchaikovsky Music Academy of the Ukraine. Alongside
his classical repertoire, the pianist took a keen interest
in jazz. He has participated in prestigious jazz festivals
in Eastern Europe, Switzerland and Italy, performing
his own compositions and combining the romantic
dazzle of contemporary jazz with elements of folklore
and the classics. Since 1991, Dimitri Naïditch has lived
in France where he continues to give frequent recitals.
From 1994 1998, he taught a course in improvisation
at the Conservatoire National de Lyons. In 1996 he
released his solo album De l’avis d’un clown (IDA
Records). In 1999, the pianist organised and directed
a classical music and jazz festival entitled Mélomanies
d’Annonay, which included many innovative projects.
Several of these were created specially for piano and
symphony orchestra and were connected with
the introduction of a set note text of elements of
improvisation. In 2002, the Kiev Philharmonic saw
the presentation of the huge quasi-surrealist fresco
Sympholies, composed and orchestrated by Dimitri
Naïditch, where the composer used material from
Rachmaninoff’s Third Piano Concerto. Dimitri Naïditch
frequently performs as a jazz and a classical pianist,
both in France and abroad. He appears in solo recitals
as well as with various symphony ensembles and in
duets with such renowned musicians as Didier
Lockwood, Caroline Casadessus, Vladimir Chevel,
Gilles Apap, Richard Galliano and Pierre Amoyal as
well as the American buffo artiste Howard Buten. In
2005 the pianist released his solo jazz album Cossia
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(Ames label). The same year, together with Caroline
Casadessus and Didier Lockwood, Dimitri Naïditch
presented the show Jazz and the Diva, which enjoyed
immense critical acclaim in theatres throughout France
and received a nomination for the Molière Prize as
“Best Musical Performance of 2006”. In 2007, Dimitri
Naïditch produced the show Davnina, bringing together
Old Ukrainian chants and contemporary jazz styles. He
put on a solo musical show titled Ma Vie en Morceaux
combining theatre, humour, classical music and jazz in
the 2009/10 season which has been showing at the La
Gaité Montparnasse Theatre in Paris since January
2011.

Uzakları Düşlerken Tango Çıkıverdi Önlerine
Eğer çocukluğunuzda Jules Verne’i okumuşsanız
Seksen Günde Devri Âlem, Denizler Altında Yirmi Bin
Fersah sizi çok etkiler. Bu kitaplar sizi uzaklara götürür.
Ama onun Dünyanın Ucundaki Fener adlı kitabı size tam
bir düş gördürür. İçinizdeki kıpır kıpır bir dürtü sizi o
feneri bulmaya zorlar. Ve bir gün bir başka fener
görürsünüz fotoğraflarda, Patagonya’nın dibinde. O olur
amacınız: Patagonya’nın ucundaki fener. Patagonya da
neresi? Gerçek mi? Yoksa günümüzün yaygın terimiyle
sanal mı? Biraz harita karıştırınca dünyanın bir ucuna
ulaşırsınız.
Patagonya Güney Amerika kıtasında Şili ve
Arjantin’in güney kısımlarına verilen ad. Bir anlamda
“dünyanın bir ucu.” Penguenleri, mavinin her tonundaki
buzulları, nefes kesen şelaleleri, ıssız toprakları ile gören

herkesi büyüleyen bu coğrafya çok farklı hayatları
barındırıyor.
Ünlü kâşif Magellan bölgeye ilk geldiğinde çok uzun
boylu ve giydikleri mokasen biçimli büyük deri
ayakkabılarından ötürü ayakları daha da kocaman
görünen yerlileri görünce İspanyolca “pata” (ayak)
kelimesinden yola çıkarak bölgeye Patagoni adını vermiş.
Kimilerine göreyse Patagonya adı bir yerli dilinden
türemiş.
Patagonya’ya gitmek “dünyanın bir ucuna gitmek”
gibi bir şey. Zaten Patagonya’nın en ucundaki, yani
Arjantin’in en güneyindeki Ushuaia kenti, resmen
dünyanın en güney ucu olarak kabul ediliyor.
Patagonya’nın iki ünlü gezgini var. Biri Magellan.
Magellan 1520 yılında Güney Amerika’nın oldukça uç
noktalarına kadar gider, ancak bugünkü Cape Horn’a
varmadan batıya yönelir ve bir boğazdan geçerek Güney
Denizi’ne girer. Bu boğaza daha sonra Magellan Boğazı
adı verilir. Yolculuklarının onca zorluklardan sonra sakin
geçmesi nedeniyle bu deniz Pasifik Okyanusu olarak
adlandırılır (İspanyolca “pacifico”, durgun, sakin).
İkinci gezgin ise Charles Darwin’dir. Darwin 1831
yılının sonunda Beagle adlı bir gemi ile bölgeye gelir.
Patagonya ve çevresindeki adalarda beş yıl sürecek bir
inceleme gezisi yapar. Çok sayıda değişik canlı türüne
orada rastlar. Evrim teorisinin temelleri orada atılır.
Sonuçta geminin adı dünyanın en güneyindeki kanala
(Beagle Kanalı), Darwin’in adı bir sıradağına (Cordillera
Darwin), kaptanın adı da Patagonya’daki bir dağa (Fitz
Roy Dağı) verilir.
Patagonya’yı gezmek için Şili’nin başkenti

107

Santiago’ya ya da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e
uçmanız gerekir. Biz ikinci yolu izleyelim. Buenos
Aires’ten bir biçimde “Tierra del Fuego” yani Ateş
Toprakları’nın başkenti olan Ushuaia’ya uçarsınız.
Burada Dünyanın Sonu Müzesi’ni ziyaret edip,
pasaportunuza simgesel “Fin del Mundo” (dünyanın
sonu) damgasını vurdurup sonra bir tekne ile denize
açılıp daha güneydeki feneri görmeye gidersiniz.
Hayalleriniz gerçek olma noktasındadır. Uzaklarda bir
yerde, çocukluğunuzun feneri ve siz.
Ushuaia’da bir de Tierra del Fuego Ulusal Parkı’na
uğrarsanız, sizi girişte bir yazı karşılar: Alaska 17.845 km.
Uzaklar, uzaklıklar… Aklınıza bir başka düş olan
Trans-Sibirya Ekspresi gelir. Moskova’dan Vladivostok’a
trenle 10.600 km.
Kuzey, daha da kuzey… Ateşle buzun dans ettiği
İzlanda… Ama dans dediğimizde dönelim biz yine
dünyanın ucundaki fenerin ülkesine, yani Arjantin’e.
Onun başkenti Buenos Aires’e…
Portekiz tehdidiyle karşı karşıya kalan İspanya Kralı I.
Carlos, Rio de la Plata bölgesinde bir kale kurmak üzere
Pedro de Mendoza’yı görevlendirir. Bu kale, yeni bir
şehrin tohumlarını atacaktır… Buenos Aires, 1536’da
İspanyol kâşif Mendoza’nın, muhtemelen bugünkü
Lezama Parkı tarafında, Rio de la Plata’ya bakan bir
yamaca menzillendiği güne tarihlenir. Takip eden beş yıl
içinde İspanyollar Buenos Aires’i tamamen kuşatmış
olacaklardır. Ardından da İngilizler gelecektir.
Bugün üç milyon nüfusa sahip Buenos Aires’e
vardığınızda ilk izlenim kuşkusuz koca bir şehri

kucaklayabilen dünyanın geri kalanını bulmaktır. Dünya
üzerindeki son şehir olarak, büyük bir coğrafi bölgede
sonsuzluk hissi yaratır…
“Mayıs Anneleri” ile dünyaca ünlenen Mayıs
Meydanı, 1810 Devrimi Dikilitaş’ı, Pembe Ev, Cabildo,
Katedral, Kolomb Meydanı, Mayıs Bulvarı, Tortoni
Kahvesi, Monserrat, San Telmo mahalleleri, Art Nouveau
ve Art Deco binalar, Ulusal Tarih Müzesi, Palermo,
Retiro, La Roceleta ve Mezarı, Ulusal Sanat Müzesi,
Lavalle Meydanı, Kongre Meydanı, Colomb Tiyatrosu,
Botanik Bahçesi ilk görmek isteyeceğin yerler olacak o
kentte.
Buenos Aires’te en seveceğin yerlerden biri La Boca
olacak. Kendine özgü, kural tanımaz havasıyla, rengârenk
evleri, heykelleri, çeşmeleri, sokak göstericileri, sanat
galerileri, müzisyenleri, dansçıları, sahibinden şık giyimli
köpekleri… ve tabi ki Maradona’yı yetiştirmiş olan La
Bombonera (Boca Juniors Stadyumu) ve en ünlü sokağı
Caminito’su ile La Boca.
Caminito, La Boca’nın kalbidir. Sana turistik görünse
bile tangonun kalbi orada atar.
Buenos Aires’in “portenos” denen sakinleri kendi
kentlerinden çoğu kez Güney Amerika’nın Paris’i olarak
söz ederler. Eskidünya ve Yenidünya kültürlerinin melez
ürünleriyle zenginleşen Buenos Aires’in sahip oldukları
arasında en dikkat çekeni 19. yüzyıl sonlarına doğru
yoksul mahallelerinde doğan ve Arjantin ulusal dansı
olarak kısa sürede dünya çapında tanınan tangodur. Şen
ve keyifli parçalar olan ilk tangolar, 1928’e gelindiğinde
yerini hem müzikte hem de sözlerde yoğun bir melankoli
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havası egemen olan parçalara bırakır. Adımları da
başlardaki canlı havasını yitirerek daha yumuşak salon
adımlarına dönüşür. Bugün dünyada geniş kitlelerce
kabul gören Arjantin tango, ne var ki vatanı Buenos
Aires’te Katolik Kilisesi’nin lanetlemeye varan sözleriyle
birlikte bazı çevrelerce kuşkuyla karşılanır. Bu sonuçta,
kuşkusuz tangonun sokaklarda doğmuş ve genelevler
çevresinde gelişmiş olması ve Arjantinli compadrito’ların
kadınlarla “tensel zevk” almak üzere kurduğu ilişkinin bir
sembolü oluşunun payı büyüktür.
19. yüzyılda yeni yeni devletleşen Arjantin’de ciddi bir
nüfus dengesizliği vardır. Kadın nüfusun azlığı, onları
cazip oldukları kadar ulaşılması zor varlıklara da
dönüştürmüştür ve tango bu varlıklara ulaşmada
erkeklerin rekabet etmek uğruna danslarındaki
doğaçlama ve yönlendirme becerisini ortaya koyduğu bir
alan şeklinde var olur.
20. yüzyılın başlarında ise Avrupa’ya açılan tangonun
toplumsal anlamı da değişime uğrar. Avrupalılarca
modern ve egzotik bulunan tango, elit sınıftan
“hanımefendi”lerin de katılımıyla o zamana kadar ki
ahlak dışı tanımını yitirir ve kabul görür. Juan Darienzo,
Carlos Gardel, Astor Piazzolla gibi ünü tüm dünyaya
yayılmış isimler de tango müziğinin çağdaşlaşması,
tanınması ve kabul görmesine büyük katkıları olmuş
önemli bestecilerdir.
İçinde hırçınlık, küstahlık, başkaldırı tınılarıyla
birlikte, kalp sancıları ve uzaktan gelen bir neslin hayal
kırıklıkları ile sarmalanmış bir melankoliyi de içeren,
tutkuyu ön plana çıkaran tango her şeye rağmen tüm
dünyaya damgasını vurdu. Tangoyu bu noktaya getiren
birçok dev arasında bulunan, New York ve Paris
deneyimli, Carlos Gardel ve Nadia Boulanger eğitimli
Astor Piazzolla bandoneonu ile caz ve klasik müziği en
yetkin biçimde tangoya taşıyarak “yeni tango”yu yarattı.
Buenos Aires’i terk etmeden önce El Ateneo
Kitabevi’ne uğramayı, “empanada” yemeyi ve bir de
topluca içilen “mate” çayını denemeyi tavsiye ederim
sana.
– Faruk Pekin

PROGRAM NOTLARI
Tango ve Astor Piazzolla
Tango kelimesinin 18. ve 19. yüzyılda İspanya ve bazı
Güney Amerika ülkelerinde bayram ve karnavallarda
yapılan bir dansı tanımlamakta kullanıldığı biliniyor.
Arjantin’de “candoumbe” ve tango adı altında yapılan
danslar bugün Chica, Bamboula ve Calenda adıyla
sınıflandırılmaktadır. Ancak tangonun anlamı da
uzmanlarca çok farklı biçimde yorumlanır. Fernando
Ortiz, tango kelimesinin Afrika kökenli olduğunu ve
Afrika dansı anlamına geldiğini iddia eder. Kimileri eski
İspanyolcadan, “taner” (bir çalgı çalmak) kelimesinden
geliştiğini öne sürerler (İspanya’da Endülüs müziğinde

bugün bile yorumlanan Tango Flamenko/Tango Andaluz
vardır). Carlos Vega ise tango kelimesinin Arjantin ve
Uruguay’ın La Plata ırmağı ağzındaki kolonilerde,
özellikle vurma çalgıları tanımlamak için kullanıldığını
belirtir. Fakat Arjantin ve Uruguay’da, dans ve şarkısı
olarak tanınan tango, Küba contradanza’sı ve habanera
dansıyla da benzerlik gösterir. Tango geçen yüzyılın
başında, Buenos Aires’in fakir mahallelerinde, İtalyan,
İspanyol, Alman göçmenlerin gittiği ucuz barlarda doğdu.
Paraguay ile olan savaş 1876’da sona ermiş, pek çok
göçmen Rio de la Plata’ya yerleşmişti. Genelevler, barlar,
kıyı bölgeleri (Orillas) dolup taşmaya başladı.
Göçmenlerin ülkeye uyumu bekleniyor, Arjantinliler ise
henüz yeni kurulan ülkenin geleneklerini korumak
istiyorlardı. Eğlence lokallerinde “gaucho” kültürünü
temsil eden müzikçiler candombe gruplarıyla, kentli
şarkıcılar milonga adlı aşk şarkılarıyla halka sesleniyor,
operalarda ise İspanyol operetleri zarzuela’lar
sahneleniyordu. Ayrıca Avrupalı göçmenlerin getirdikleri,
kadın ve erkeğin bir çift olarak dans ettikleri polka ve
valsten başka mazurka, xotis, kadril dansları da AvrupaArjantin melezlerine verilen adıyla, criolla’lar tarafından
değişik versiyonlarla seslendiriliyordu. Kentin iki milyonu
aşan nüfusu içinde yaşam kavgası veren ümitsiz, özlem
dolu, unutmak isteyen, anlık zevklerle yetinmek zorunda
kalan bir erkekler dünyası vardı ve tango, hayal kırıklığıyla
dolu, ancak geçmişi özlemle anan bu hüzünlü ortamda,
“machismo” adı verilen erkekliğe müzikal ve nostaljik bir
övgü olarak yaratıldı. Tüm bunların sentezi ile tango adı
birleşti; candombe dansları 2/4’lük ve 4/8’lik arasında
değişen ritmik unsuruyla, 1850’de İspanyol tiyatro
grupları ile Buenos Aires’e gelen habanera dansının
duygulu melodisiyle, bundan 30 yıl sonra oluşan ve halk
şarkıcılarının (payodore) repertuarına giren milonga da
koreografisiyle bu sentezi etkiledi. Portekiz’in Fado’su,
Amerika’nın Blues’u gibi fakir mahallelerde doğan
Arjantin tangosu, –stili Milonga’ya, Habanera’ya, Tango
Andaluz’a benzeyen, bestecisi bilinmeyen ve çiftlerle
dans edilen– üç parça ile başlar: El Queco (Genelev)
1874, Dame de Lata (Dans İçin Kiralanmış Kadın) 1888 ve
Andato a la Recolata. 1897’de piyanist Mendizabal El
Entreterriano adlı tangosunu bestelemişti. 1905’te “El
Papa del Tango Criollo” lakabıyla tanınan gitarist ve ağız
armonikacı Angel Gregorio Villoldo’nun (1868–1919) El
Choclo adlı tangosu, Tango Porteño diye anılan Arjantin
tangosunun ilk ünlü eseri oldu. Tango üç türde
gelişmiştir: Tango Milonga, Tango Romanza ve Tango
Canción. Tango Milonga yalnız çalgılarla yorumlanan,
güçlü ritimli türdür. Bunun en klasik örneği olarak Julio
de Caro’nun 1928’de yazdığı Tango Bodeo gösterilebilir.
Tango Romanza daha lirik ve melodik karakterlidir; hem
sözlü, hem de enstrümantal olabilir. İlk önemli örneği
Francisco de Caro’nun Flores Negras’ı 1928’de
bestelenmiştir. Tango Canción çok duygulu ve her zaman
vokallidir. Bunlar 1930’larda, fakir mahallelerden
uzaklaşan, aşkı ve yaşamı genellikle karamsar, kaderci ve
dramatik sözlerle yansıtan tangolardır. Bu yıllarda sosyal
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protestoları da kapsamaya başlarlar. En güzel örnekleri
arasında S. Castriota’nın Mi Noche Triste’sini (1915),
Julio Cesar Sanders’in Adios Muchachos (1928), Enrique
Delfino’nun Milonguita (1920) ve Anibal Troilo’nun Sur
(1948) adlı eserleri izler. Tangonun ilk enstrümantal
topluluğu önceleri keman, flüt ve gitardan (değişimli
olarak akordeon) oluşmuştur. Pek çoğu piyano eşliğinde
vokal için bestelenmiş, 1900 yıllarında da piyano, keman
ve bandoneondan oluşan yeni bir üçlü gelişmiştir.
Orkestra şefi ve besteci Vicente Greco (1888–1924) tango
orkestralarına ilk kez bir standart getiren müzikçi olmuş,
Tipica Criolla adını verdiği ve keman, flüt, gitar ve
bandoneondan kurulu topluluğu yaymış; 1911’de ilk
plağını iki keman ve iki bandoneon kullanarak
doldurmuştur. Daha sonra gelişen tango orkestralarında
dört bandoneon da yer almıştır. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda
bu çalgı gruplarına vokal düetler de eklenmiş ve büyük ün
kazanan tango grupları ortaya çıkmıştır: Juan Maglio
(Pacho), Roberto Firpo, Francisco Canaro ve Eduardo
Arela bunlardan bazılarıdır. Arjantin’de bir idol haline
gelen Carlos Gardel, tangoyu Avrupa’ya tanıtmış, Mi
Buenos Aires Querido, Por una Cabeza, Volver, Silencio,
Cuesta Abajo gibi ünlü eserler yaratmıştır. Ancak, belki
dünyanın en ünlü tangosu, Uruguaylı Gerardo Matos
Rodriguez’in 1916’da marş stilinde yazdığı, Roberto
Firpo’nun Orquestra Tipica’sı ile tango stilinde
seslendirdiği La Cumparsita olmuştur. Bunu diğer ünlü
örnekler: 1930’larda yazılan E.S. Discepolo’nun Yira Yira,
J.C. Cobian’ın Nostalgia, Francisco Canaro’nun Adio
Pampa Mia ve Edgardo Donato’nun A Media Luz adlı
eserleri izlemiştir. 1908 doğumlu ünlü bandoneon ustası
Ciriaco Ortiz Los Provincianos adlı Tipica Orkestrası ile
ün kazanmış, daha sonra da Astor Piazzolla 1940’larda
vurma çalgıları da katarak büyük orkestra düzenlemesiyle
yeni renkler aramış ve Tipica Orkestra ekolünden
ayrılmıştır. Piazzolla 1960’larda küçük topluluklara
(beşlilerine) elektrogitarı da alarak Tango Nuevo’yu (yeni
tango) geliştirmiştir. Piazzolla’nın tangosuyla 1910’larda
Avrupa’da dans edilen ve Türkiye’ye de ulaşan tango
arasında önemli farklılıklar vardır: Uzmanlar bu farkı, bir
Viyana valsi ile Richard Strauss’un Rosenkavalier Valsi
arasındaki farka benzetirler. Bir ara erotik olduğu
iddiasıyla Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen, Prusya
eğitimi gören Alman subayları arasında ve hatta
Arjantin’de 1955’teki askeri darbeyle yasaklanan tango,
II. Dünya Savaşı sırasında güncelliğini yitirmişse de 1960
ve 1970’lerde tekrar canlanmış, günümüzde Astor
Piazzolla’nın senfonik anlamdaki yorumuyla ayrı bir değer
kazanmıştır. Beşlisiyle birlikte 1988, 16. Uluslararası
İstanbul Festivali’ne katılan Arjantinli besteci, bandoneon
ve tango ustası Astor Piazzolla, 11 Mart 1921’de Buenos
Aires’ten 400 km uzaklıkta, Atlantik sahilinde bir sayfiye
yeri olan Mar del Plata’da doğdu. İki yaşındayken ailesi
New York’a yerleşti ve 1937’ye kadar da ABD’de yaşadı.
Annesi terzi, babası berberdi; mahalle arkadaşı Rocky
Marciano sonradan dünya ağır sıklet boks şampiyonu
olacak, bir grup arkadaşı Kaliforniya’da Alcatraz’da, bir

kısmı New York’ta Sing-Sing’de oturmak zorunda
kalacaktı. Ama o kendini müziğiyle kurtardı. 10 yaşında,
tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu çok
ustaca çalışıyla ün kazandı; tango şarkıcılarının kralı
sayılan Carlos Gardel (1887–1935) ile tanıştı. Gardel de
usta bir bandoneoncu arıyordu. 1934’ten itibaren onunla
çalıştı; 1935’te “El Dia que me quieras” (Beni Seveceğin
Gün) adlı filmde çaldı. 1937’de Buenos Aires’e döndükten
sonra, 1940’larda Arjantinli ünlü besteci Alberto
Ginestera’nın öğrencisi oldu, bu arada kendi stilinde
bestelemeye, düzenlemeye ve tango çalmaya başladı.
Ancak stilinin çok değişik olması nedeniyle eleştirildi.
Piazzolla bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale
müzikleri ve tangolarında kendine özgü stiline her zaman
sadık kaldı.
1954’te eğitim için bursla Paris’e gitti ve ünlü Fransız
eğitmen Nadia Boulanger’den ders aldı ve orada Gerry
Mulligan ile de tanıştı; bir yıl sonra da Arjantin’e döndü,
tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir sekizli kurdu
ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi başardı. O günlerin
en ünlü iki tango topluluğu için 200’den fazla parça
düzenledi ve Buenos Aires Üniversitesi’nde konser veren
ilk tango müzisyeni oldu. Kısa zaman sonra tiyatro
toplulukları, film ve plak şirketlerinden beste siparişleri
almaya başladı. Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar
Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle
konserler verdi, 100’den fazla kayıt yaptı. Dünyanın en
ünlü senfoni orkestraları onun bandoneon konçertolarını
yorumladı. Tango bugün de bandoneonsuz
düşünülemez. Klasik bandoneon 38 düğmesi tiz ve orta
sesleri, 33 düğmesi ise bas sesleri çıkaran körüklü bir
diatonik akordeon olarak tanımlanabilir. Avrupa’da icat
edilmesine karşın Güney Amerika’da gelişmiştir.
Düğmelere basma anında bir tuşla iki sesi de verebildiği
için tangonun 2/4’lük kendine özgü ağır ve güçlü ritmini
özellikle belirlemekte de yararlıdır. Bandoneonu
tangonun ruhu olarak tanımlayan Piazzolla, akordeonla
tango çalmayı da dondurmayı hardalla yemeğe benzetir.
Astor Piazzolla’nın keman, piyano, bas ve gitardan
oluşan beşlisinde bandoneon başroldedir. Genişletilmiş
orkestralarda ise ek kemanlar, viyola, viyolonsel ve vurma
çalgılar yer alır.
Tangoya yeni bir hava getiren, eski stili benimseyenlerin
beğenmedikleri Astor Piazzolla “Tango nedir?” diye
sorulduğunda şunları söylemiş: “Her şey! Bir duygu, bir
dans, bir ritim, bir yaşam biçimi, bir argo, bir din, bir
yasa. Benim için, kesin beste formuna karşın
doğaçlamaya olanak sağlayan zengin bir müzik...”

YOLA ÇIKANLAR & YOLDAN ÇIKANLAR
ON THE ROAD & OFF THE ROAD
Akbank Oda Orkestrası
Akbank Chamber Orchestra
Cem Mansur şef conductor
Stephen Kovacevıch piyano piano
Ludwig van Beethoven
Atina Harabeleri Uvertürü, Op. 113
Overture to the Ruins of Athens, Op.113

Cem Mansur
İstanbul’da doğan Cem Mansur, müzik eğitimini
Londra’da City University, Ricordi Şeflik Ödülü’nü aldığı
Guildhall School of Music and Drama ve daha sonra
Leonard Bernstein’ın öğrencisi olduğu Los Angeles
Filarmoni Enstitüsü’nde aldı. 1981–1989 yılları arası
İstanbul Devlet Operası şefliğini yapan Mansur,
Londra’da English Chamber Orchestra’yla başarılı bir çıkış
yaptığı 1985 yılından sonra yurtdışında çalışmalarını
yoğunlaştırdı. Hollanda, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti,
Romanya, Macaristan, Almanya, İsveç, İspanya, Meksika,
İsrail, Güney Afrika, Rusya, Finlandiya ve Hırvatistan’da
orkestra ve opera kuruluşlarıyla konuk şef olarak
çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1989–1997 arasında
Oxford Şehir Orkestrası birinci şefliğini yaptı. 1998 yılında,
Akbank Oda Orkestrası daimi şefliğine getirildi. Burada
tasarladığı ilginç programların yanı sıra “Bach, Caz ve
Lale Devri”, “Alla Turca”, “1789/Akl-ı Selim’in Müziği”,
“At-Nağmeler” ve “İstanbul’da Erguvan Zamanı” gibi
etkinliklerle dikkat çekti. Barok dönemden günümüze
uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan repertuarında,
alışılmamış ve unutulmuş eserlere de yer veren Mansur,
1986 yılında Londra’da, Elgar’ın bitmemiş operası The
Spanish Lady’nin ilk seslendirilişini, 2000 yılında City of
London Festival’de Offenbach’ın 126 yıldır duyulmayan
operası Whittington’ı ve 2009 yılında Helsinki Filarmoni
Orkestrası’yla Arvo Pärt’in 4. Senfoni’sinin Avrupa
prömiyerini yönetti. Aynı bestecinin “Veni Creator”unun
dünya prömiyerini, Mayıs 2010’da yine Cem Mansur
yönetti. Cem Mansur, Ulusal Gençlik Orkestrası kurucu
şefi ve İngiltere’nin en eski ikinci korosu Ipswich Choral
Society’nin fahri başkanıdır.

Piyano Konçertosu, Sol Majör, Op. 58, No. 4
Piano Concerto in G Major, Op.58, No.4
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo. Vivace
İlhan Usmanbaş
Konçerto*
Concerto*
John Corigliano
Voyage
Liszt / Adams
Angelus & Richard Wagner’in Mezarında
Angelus & At The Grave of Richard Wagner
La Lugubre Gondole
* İstanbul Müzik Festivali siparişi, Dünya Prömiyeri
* Commissioned by Istanbul Music Festival, World
Première.

Cem Mansur
Born in Istanbul, Cem Mansur received his formal
training at the City University, London, the Guildhall
School of Music and Drama where he received the
Ricordi Conducting Prize and the Los Angeles

Program Notları: İrkin Aktüze
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Stephen Kovacevıch
Arayışından vazgeçmeyen yorumcuların başında gelen
Stephen Kovacevich, piyanist olarak Beethoven, Brahms,
Mozart ve Schubert yorumlarıyla dinleyicilerde benzersiz
bir hayranlık uyandıran özel bir sanatçı. Uzun ve parlak
solist kariyerinin yanı sıra yıllarca şeflik de yapan ve
dünyanın dört bir yanındaki orkestralarla seslendirdiği
18. ve 19. yüzyıl repertuarlarıyla büyük beğeni toplayan
sanatçı, 17 Ekim 2010’da 70. doğum gününü, elli yılı
aşkın bir zamandan bu yana konserlerinde yer aldığı
Wigmore Hall’da kutladı. Etkinliğe Martha Argerich ve
Belcea Quartet de katıldı. Los Angeles’ta doğan
Kovacevich, piyanist olarak ilk konserini verdiğinde on bir
yaşındaydı. On sekizine geldiğinde Dame Myra Hess’le
çalışmak üzere İngiltere’ye gitti. Sanatçının uluslararası
çapta ulaştığı saygınlıkta en önemli rolü, derinlikli ve
yaratıcı bir yoğunluk taşıyan performanslarıyla kariyeri
boyunca yaptığı nitelikli kayıtlar oynuyor. Sanatçı önce
Philips sonra da EMI ile uzun soluklu bir işbirliği içinde
çalıştı. Philips için yaptığı Beethoven, Schumann ve
Bartók konçertolarının kayıtları katalogun en vazgeçilmez
ürünleri olarak yerlerini hâlâ koruyorlar. EMI için
Brahms’ın iki piyano konçertosunu da Wolfgang
Sawallisch yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası ile
kaydeden sanatçının ilk kaydı Grammy’ye aday gösterildi
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Philharmonic Institute where he worked in Leonard
Bernstein’s class. Between 1981–1989 he served as the
conductor of the Istanbul State Opera and then
continued his career abroad as of 1985 when made a
successful debut with the English Chamber Orchestra.
During this time, he worked as a guest conductor with
orchestras and opera houses in The Netherlands,
France, Italy, Czech Republic, Romania, Hungary,
Germany, Sweden, Spain, Mexico, Israel, South Africa,
Russia, Finland and Croatia and as the principal
conductor of the Oxford City Orchestra between 1989–
1997. After his appointment as the principal conductor
of the Akbank Chamber Orchestra in 1998, he drew
public attention with interesting programs as well as
events titled “Bach, Jazz and the Tulip Era”, “Alla
Turca”, “1789/Music of Reason”, “Horse-Tunes”
and “Redbud Time in Istanbul.” His repertoire
encompasses eras from baroque to contemporary as
well as extraordinary and forgotten works. For example,
he conducted the premieres of Elgar’s unfinished opera
The Spanish Lady (London, 1986), Offenbach’s
Whittington which had not been heard for 126 years in
the City of London Festival (London, 2000), and the
European premiere of Arvo Pärt’s Symphony No.4 with
the Helsinki Philharmonic Orchestra in 2009. He also
had the opportunity of making the world premiere of
Pärt’s “Veni Creator” in May 2010. Cem Mansur is the
founding conductor of the National Youth Orchestra
and the honorary president of Ipswich Choral Society
which is the second oldest choir of England.

ve 1993 Gramophone Ödülü’yle Stereo Review “Yılın
Kaydı” ödülünü aldı; İkinci kayıt da Diapason d’Or’u
kazandı. EMI için yaptığı diğer büyük projeler arasında
Schubert Sonatları kaydı ile Beethoven’ın 32 sonatının
bugüne kadar yapılanlarının en yetkinlerinden biri olarak
kabul edilen Hammerklavier yer alıyor. Bir eleştirmen
Hammerklavier için “...bir başyapıta gözü pek ve hırçın
bir bakış ve Brendel, Gilels ve Pollini’ninkilerle aynı
düzeyde bir kayıt... Kovacevich daha ilk ölçüden müziğin
gücünü duyuruyor” demişti. Sanatçı, Beethoven’ın ünlü
Diabelli Varyasyonları’nı, Philips için 1968’de yaptığı
kayıttan tam kırk yıl sonra, Onyx firmasından çıkardı. The
Financial Times bu kayıt için şöyle yazıyordu: “...ritmik ve
sinirsel bir enerjiyle adeta patlayan, ancak zarafet, akıl ve
içebakışa da yer veren son derece dinamik ve tartışma
yaratacak bir yaklaşım. Kovacevich’in yolculuğu her
zaman sürükleyici ve gayet Beethovenvari.” Bu kayıt
2009 yılı Classic FM Gramophone Editörün Seçkisi
Ödülü’nü kazandı. Dünyanın en seçkin orkestraları ve
Colin Davis, Hans Graf, Bernard Haitink, Kurt Masur,
Simon Rattle, Georg Solti gibi saygın şeflerle çalışan
sanatçının yakın dönem programında, David Zinman ve
Orchestre de Paris, Carlo Rizza ve Residentie Orchestra,
Kent Nagano ve Montreal Senfoni Orkestrası, Sylvain
Cambreling ve Yomiuri Japon Senfoni Orkestrası ile
konserler yer alıyor. Oda müziği tutkunu olan piyanistin
düzenli olarak birlikte çalıştığı müzisyenler arasında,
Steven Isserlis, Gautier Capuçon, Renaud Capuçon,
Kyung-Wha Chung, Truls Mørk, Emmanuel Pahud ve
Anna Larsson sayılabilir. Kovacevich bu sezon Alina
Ibragimova ile Brahms ve Takemitsu (Wigmore Hall),
Philippe Graffin ile Brahms Üçlüsü (Wigmore Hall),
Khatia Buniatishvili ile (Wigmore Hall) ve Belcea
Quartet’le Brahms’ın Piyano Beşlisi’ni Bath
MozartFest’te seslendirecek.
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As a committed chamber music player, his partners
include Steven Isserlis, Gautier Capuçon, Renaud
Capuçon, Kyung-Wha Chung, Truls Mørk, Emmanuel
Pahud and Anna Larsson. Future concerts include
partnerships with Alina Ibragimova (Brahms and
Takemitsu at the Wigmore Hall), Philippe Graffin
(Brahms Trio at the Wigmore Hall), Khatia Buniatishvili
(Wigmore Hall) and the Belcea Quartet (Brahms Piano
Quintet at the Bath MozartFest).

Stephen Kovacevıch
Stephen Kovacevich is one of the most searching
interpreters. As a pianist he has won unsurpassed
admiration for his playing of Beethoven, Brahms,
Mozart and Schubert. In addition to his long and
distinguished career as a soloist he has conducted for
many years, winning warm praise for his work with
orchestras throughout the world in repertoire from the
18th and 19th centuries. On 17 October 2010, he
celebrated his 70th birthday with a concert at the
Wigmore Hall, a venue he performed in for the first
time over 50 years ago. Artists taking part in the concert
included Martha Argerich and the Belcea Quartet. Born
in Los Angeles, Stephen Kovacevich made his concert
debut as a pianist at the age of 11. When he was 18, he
moved to England to study with Dame Myra Hess. His
international reputation has been built both on his
concert appearances, renowned for their thoughtfulness
and re-creative intensity, and on the highly acclaimed
recordings he has made throughout his career.
Kovacevich has enjoyed two long-term relationships
with recording companies, first Philips and then EMI.
His concerto recordings for Philips, including
Beethoven, Schumann and Bartók, have long been
staples of the catalogue. As an exclusive EMI artist, he
recorded both Brahms Piano Concertos with the
London Philharmonic Orchestra and Sawallisch; No.1
was Grammy-nominated and won the 1993
Gramophone Award and the Stereo Review “Record of
the Year”, while No.2 won the Diapason d’Or. The other
great projects of his work with EMI were a compelling
series of Schubert Sonatas and a set of the 32 Beethoven
Sonatas completed in 2003, hailed as one of the most
authoritative ever recorded. One critic described “The
Hammerklavier as: ‘an unflinching, sometimes
combative view of a titanic masterpiece, and a version to
be spoken of in the same breath as those of Brendel,
Gilels and Pollini... Kovacevich announces the music’s
potency from the first bar.” Kovacevich has recently
released to unanimous critical praise Beethoven’s
Diabelli Variations for Onyx Classics, exactly 40 years
after his first recording of the work for Philips in 1968.
The Financial Times wrote, “... a temperamental, almost
explosive approach that resonates with rhythmic and
nervous energy but also leaves room for elegance, wit
and introspection. Kovacevich’s journey is always
engrossing and never less than Beethovenian.” This
recording won the 2009 Classic FM Gramophone
Editor’s Choice Award. Stephen Kovacevich has
appeared with many of the world’s finest orchestras and
conductors including Colin Davis, Hans Graf, Bernard
Haitink, Kurt Masur, Simon Rattle and Georg Solti.
Recent and forthcoming highlights include concerto
appearances with David Zinman and Orchestre de
Paris, Carlo Rizza and the Residentie Orchestra, Kent
Nagano and Montreal Symphony Orchestra, Sylvain
Cambreling and Yomiuri Nippon Symphony Orchestra.

Akbank Oda Orkestrası
Türkiye’de özel sektörün müziğe desteğinin ilk örneğini
oluşturan Akbank Oda Orkestrası, 1992 yılında kuruldu.
İlk yıllarda Igor Oistrakh, Ionescu Galati, Howard
Griffiths gibi farklı şeflerle konserler veren orkestra, 1996
yılında ülkenin en iyi genç profesyonel müzisyenleriyle
yeniden yapılanarak, günümüzde program içeriği,
dinamik kişiliği ve icra kalitesi açısından özel bir yere
sahip oldu. Akbank Oda Orkestrası, İstanbul’un her iki
yakasında sunduğu düzenli konser dizilerine ek olarak
Anadolu turneleri ve üniversitelerde düzenlenen gençlik
konserleri ile birlikte, yılda yaklaşık 25 konser veriyor.
Cem Mansur’un daimi şefliğe getirildiği 1998 yılından
itibaren Orkestra, konserlerini oluştururken her zaman
program tutarlılığının ön planda olmasına özen
gösteriyor. Böylece etkinliklerinde sık sık dünyaca ünlü
solistleri ağırlamakla beraber, dinleyicisine yeni ufuklar
açarken eğlendiren, eğiten ve düşündüren bir topluluk
oldu. Belirli temalar ve bağlantılar çerçevesinde
oluşturulan konserlere ek olarak orkestra, tarihi
mekânlarda evrensel müziği yerel kültür ve tarihimizle bir
araya getiren, Bach, Caz ve Lale Devri (Aya İrini,
1998), Alla Turca, 1789, Akl-ı Selim’in Müziği (Tophane-i
Âmire, 1999, 2000), At-Nağmeler (Istabl-ı Âmire-i
Ferhan, 2001) ve İstanbul’da Erguvan Zamanı (Aya İrini,
2004) gibi mini-festivallerde başrolü oynuyor. Orkestraya
bugüne dek eşlik etmiş bazı önemli solistler arasında da,
Fabio Zanon, Anders Paulsson, Alexander Markov,
Stephen Kovacevich, Benyamin Sönmez, Bernd Glemser,
Nicholas Daniel, Patrick Gallois, Ernst Kovacic, Chen
Halevi, Christian Blackshaw, Yuri Gandelsman, John
Harle, Christian Lindberg, Maria Tanzini, Adrian Brendel,
Carlos Bonell, Toros Can, Mayumi Fujikawa, Natalie
Clein, Elizabeth Wallfisch, Michael Collins, Eduardo
Fernandez, Dame Evelyn Glennie, Natalia Gutman, İdil
Biret, Ayla Erduran, Raphael Wallfisch, Suna Kan, Anna
Ryberg, James Gilchrist, Russel Smythe, Stephen Allen,
Kevork Tavityan, Tedi Papavrami, Julian Lloyd-Webber,
Ipswich Choral Society, Elena Duran, Gülsin Onay, Anna
Tobella, Fabio Maria Capitanucci, Capucine Chiaudani,
Natalia Gavrilan, Shalva Mukeria, Maria Gesswagner,
Judith Halász, Atilla Aldemir, Kudsi Erguner, Gökhan
Aybulus, Emre Elivar, Elina Vahala, Lara St. John, Sharon
Bezaly, Friedrich Lips, Matti Rantanen, Colin Currie,
David Pyatt, Andréa Tyniec, Kostas Kotçiolis, Ole Edvard
Antonsen, Jean Louis Steuermann bulunuyor.
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Akbank Oda Orkestrası
The first example of private business’s support to
music, the Akbank Chamber Orchestra was founded in
1992. In the beginning they worked with different
conductors such as Igor Oistrakh, Ionescu Galati and
Howard Griffiths, and then restructured with the best,
young professional musicians of the country reaching
its current status the trademarks of which are original
programming, dynamism and performance quality.
Together with the regular seasonal concerts on both
coasts of Istanbul, the Orchestra gives a total of 25
concerts per year including Anatolian tours and Youth
Concerts at various universities. Since Cem Mansur’s
appointment as the principal conductor in 1998,
Akbank Chamber Orchestra has unremittingly observed
consistency in programming which resulted in concerts
both educating and entertaining as well as those where
the ensemble accompanies world class soloists. In
addition to concerts programmed on certain themes
and topics, the Akbank Chamber Orchestra is also the
leading actor of mini festivals which bring universal
music together with our culture and history such as:
Bach, Jazz and the Tulip Era (Hagia Eirene, 1998), Alla
Turca (Tophane-i Âmire, 1999), 1789, Music of Reason
(Tophane-i Âmire, 2000), Horse-Tunes (Istabl-ı Âmire-i
Ferhan, 2001) and “Redbud Time in Istanbul” (Hagia
Eirene, 2004). The stellar cast of soloists which they
haveworked with include Fabio Zanon, Anders
Paulsson, Alexander Markov, Stephen Kovacevich,
Benyamin Sönmez, Bernd Glemser, Nicholas Daniel,
Patrick Gallois, Ernst Kovacic, Chen Halevi, Christian
Blackshaw, Yuri Gandelsman, John Harle, Christian
Lindberg, Maria Tanzini, Adrian Brendel, Carlos Bonell,
Toros Can, Mayumi Fujikawa, Håkan Hardenberger,
Natalie Clein, Elizabeth Wallfisch, Michael Collins,
Eduardo Fernandez, Dame Evelyn Glennie, Natalia
Gutman, İdil Biret, Ayla Erduran, Raphael Wallfisch,
Suna Kan, Anna Ryberg, James Gilchrist, Russel
Smythe, Stephen Allen, Kevork Tavityan, Tedi
Papavrami, Julian Lloyd-Webber, Ipswich Choral

Society, Elena Duran, Gülsin Onay, Anna
Tobella, Fabio Maria Capitanucci, Capucine Chiaudani,
Natalia Gavrilan, Shalva Mukeria, Maria Gesswagner,
Judith Halasz, Atilla Aldemir, Kudsi Erguner, Gökhan
Aybulus, Emre Elivar, Elina Vahala, Lara St. John,
Sharon Bezaly, Friedrich Lips, Matti Rantanen, Colin
Currie, David Pyatt, Andréa Tyniec, Gloria Campaner,
Kostas Kotchiolis, Ole Edvard Antonsen and Jean Louis
Steuermann.

Usmanbaş İle Hep İleriye Doğru
İlhan Usmanbaş bir Cumhuriyet çocuğu. 1921’de
İstanbul’da dünyaya gelmiş; Cumhuriyet kurulduğunda
çocuk, devrimler yapıldığında delikanlıymış. Babası aydın
bir avukat, keman dersleri alan annesi lise mezunu ve
genç yaşta ölen ağabeyi keman çalarmış. Doğumundan
hemen sonra Ayvalık’a taşınan aile, orada ortaokulu
bitiren İlhan’ı İstanbul’da Galatasaray Lisesi gibi köklü
bir eğitim yuvasına teslim etmiş. Sezai Asal ile viyolonsel
çalışmış, İstanbul Belediye Konservatuarı’nda Cemal
Reşit Rey’in öğrencisi olmuş. Yeni kurulan Ankara Devlet
Konservatuarı’nda ülkenin öncü bestecileri kadar o
zamanlar Avrupa’dan gelen Lico Amar, David Zirkin gibi
değerli öğretmenlerle de eğitilmiş. Usmanbaş’ın temel
zenginliği, ailesinin aydınlığı ve eğitiminin çok yönlülüğü
olmuş. Eşi, opera sanatçısı Atıfet Usmanbaş ile evliliği de
bir ömür boyu huzurlu bir ev ortamı yaratmış.
Usmanbaş, kendinden önceki kuşak ve kendi
kuşağındaki bestecilerin çoğu gibi yurtdışında değil de
Türkiye’de aldığı eğitimle bestecilik yolculuğuna çıkmış.
Usmanbaş, konservatuar yıllarında bestelediği Küçük
Gece Müziği ve Birinci Senfoni gibi yapıtlarla az çok
hocalarının izinde olan çalışmalar ortaya koyar. 1950’lerle
bütün dünyada yaşanan köklü değişimi kendi müziğine
uygulamaya koyulur. Nereden tanımıştır bu yenilikleri?
Her şeyden önce yabancı radyo istasyonlarından
duyduğu kırık dökük seslerle dünyaya uzanmıştır. Yeni
bestecileri, çağdaş yapıtları o kanallarda dinlemiştir. Bu
arada eline, Leibowitz’in kitabı gibi, yabancı yayınlar
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toplantılarından ayırmadan, öğrencilerinden ve
ailesinden koparmadan besteciliğini günümüze dek
sürdürmüştür.

geçmiştir. Bir yandan da Kemal İlerici’nin Türk müziği
armonisini irdelediği, yeni bir bakış getirdiği yöntemi
öğrenmeye çalışmaktadır. Bir önceki kuşaktan,
hocalarından ve temel öğretilerden bir çırpıda
kopartmıştır kendini. 1952’de UNESCO yoluyla
Amerika’ya gitmesi, çağdaşı bestecilerle yüz yüze
tanışması ona yeni müziğin kapılarını iyice açacaktır.
Artık eşzamanlı olarak dünyada ne yapılıyorsa Usmanbaş
da yapıtlarında uygular: 12 ton müziği, dizisellik, özgür
çağrışımlar...1954’te Roma’daki 20. Yüzyıl Müziği
Kongresi’ne katıldığında Berio gibi, Dallapicola gibi
dostları olmuştur. 1955’te, konservatuarın son sınıfında
bestelediği Yaylı Dördül ‘47, Fromm Müzik Ödülü’ne
değer bulunur; Amerika’nın birçok köşesinde çalınır ve
plak yapılır. 1957’de UNESCO bursuyla iki yıllığına
Amerika’ya gittiğinde artık çağdaşlarının yanında adı
geçen, saygın bir bestecidir. Çevresinde Cowell, Babbitt,
Carter, Feldman gibi çağ müziğine yön veren dostları
vardır. O sırada Tangelwood’da Music With a Poem ile
Koussewitzky Ödülü’nü aldığında çağdaş dünya
bestecilerinin arasında evrilmeye başlamıştır bile.
1960’ta Tokyo’da düzenlenen East-West Music
Encounter adlı kongreye davet edildiğinde dostluk
kurduğu kişi çağımızın öncülerinden Xenakis’tir.
Kazandığı ödüller arasında en ilginci 1966’da,
Polonya’daki 3. Wieniawski Yarışması’nda aldığı
birinciliktir. Yirmi iki ülkeden kırk dört bestecinin katıldığı
yarışmada Usmanbaş’ın Boşluğa Atlayış başlıklı eseri ilk
kez birinciliğe değer bulunmuştur. Daha önceki yılların
yarışmalarında birincilik ödülüne değer yapıt
çıkmamıştır. Aynı yarışmada, üçüncü olan Jan Kapr
(1914–1988) adlı bir Çek besteci sonradan ünlü bir isim
olarak uluslararası müzik ansiklopedilerine geçer. Oysa
o yarışmanın birincisi İlhan Usmanbaş’ın hemen
Poznan’da seslendirilen Boşluğa Atlayış adlı yapıtı ancak
2007’de, bestelendiğinden 41 yıl sonra kendi ülkesinde
çalınabilecektir. Aslında benim tanıdığım Usmanbaş
“yapıtları çalınmıyor” diye sızlanan bir besteci değildir.
Ama 1990’da yaptığımız bir söyleşide bu yapıtın hiç
çalınmamış olmasına biraz sitem etmişti: “Yaratılan bu
yapıtları ben Mısır ehramlarına benzetiyorum. İçlerinde
bestecilerin gömülü olduğu. Belki ilerde turistler develere
binip gezebilirler bu ehramları. Amerika’da, Polonya’da,
İsviçre’de kazanmış olduğum ödüller ancak biyografimde
geçiyor. Wieniawski ödüllü yapıtımı Türkiye’de henüz
kimse çalmak istemedi. Yalnız bir reklam değeri bile
taşımadı” diyordu.
Usmanbaş 1969’da Cenevre Bale Yarışması’nda Bale
İçin Müzik Ödülü’nü kazanır ve 1971’de koreograf JeanMarie Sosso tarafından Cenevre Grand Theatre’da
sahnelenir. Duygu Aykal 1975’te aynı yapıtı Oluşum
başlığı altında Ankara’da sahneleyecektir. Yurtdışından
nice solist ve topluluk Usmanbaş’a yapıt ısmarlamış,
çeşitli festivallerde ve konserlerde bu yapıtları defalarca
çalmışlardır. Usmanbaş için bunların hepsi doğal bir
akıştır. Hiçbir şeyi abartmayan o dingin, alçakgönüllü
tavrıyla, kendini toplumdan soyutlamadan, dost

Türk Müziğine Getirdiği Yeni Ses
Yeni ses, yepyeni bir oluşum mudur? Bu yepyeni bir
müzik anlayışı mıdır? Hayır, sadece müziğin yarattığı
doğal bir serüvendir Usmanbaş için. Diyalektik bağlar
içinde, önceki kuşağın güdümlü Cumhuriyet müziğindeki
somut duruşa karşı doğal olarak oluşmuş bir
soyutlanmadır. Özgürlüktür. Biçimde özgürlük, deyişte
özgürlük, nota yazısında özgürlük... Türkiye’de ilk grafik
notalamayı kullanan Usmanbaş olmuştur. O güzelim el
yazısıyla her bir nota sayfası ayrı bir tablodur.
Müziğinin iç tutarlılıkla akan serüveninde dünyada
hangi arayışlar hangi akımları doğruyorsa, hangi anlayış
bir öncekinden sıyrılıp ileriye doğru evriliyorsa,
Usmanbaş da müziği düşünen, irdeleyen bir filozof,
diğer sanat dallarıyla alış verişini gözeten bir öncü olarak
bunları izlemiş ve uygulamıştır. Ona göre yerel-evrensel,
Osmanlı-Cumhuriyet gibi karşıtlıkların sanatta yeri
yoktur. Sanatçı her yerde, her dönemde sanatçıdır. Çok
yönlü bakışıyla resim ve şiir gibi sanat dallarıyla da
alışverişe girmiştir. Cemal Süreyya’nın Bakışsız Bir Kedi
Kara’sı, İlhan Berk’in Şenlikname’si, Behçet Necatigil’in
Kareler-Aklar kitabı Usmanbaş’ın müziğindeki soyuta
evrilmeye, çağlar boyu egemen olmuş değerlere karşı
çıkmaya eşdeğerdir. Onun müziğini hiç dinlememişseniz
bile derin düşüncesini, mantık yapısını ve aydın kişiliğini
öğrendikçe yapıtlarını merak edersiniz. Yapıtları
dinledikçe çok yönlü görüşünün ışığı altındaki iç
tutarlılığı keşfedersiniz. Dingin, kavgasız, sertleşmeyen,
kendini kimseyle kıyaslamayan, reklamdan, gösterişten
kaçınan ve beyefendiliğinden asla ödün vermeyen
kişiliğinde bu iç tutarlılık başköşeyi alır.
Farklı kültürlerin birleşimlerinden yeni tatlar
çıkarıldığı; Doğu ile Batı’nın kaynaştığı, coğrafya
haritalarında sınırların kaldırıldığı, geniş bir alanın yeni
bin yılında Usmanbaş’ın değeri ve onun gibi sanat
adamlarının işlevi de daha iyi anlaşılmaktadır.
Usmanbaş’a göre mutlaka geniş kitlenin beğenisini
kazanmak uğruna sanat yapmak, bilinen şeyleri
tekrarlamak, dolayısıyla ucuza kaçmaktır. Kulağın alıştığı
yöntemleri kullanmak, bestecinin kişiliğini silmesidir.
Usmanbaş, neoklasik biçemden raslamsallığa, özgür
değerlere; 12 ton dizisinden tüm örgütlenmeye; ses
alanlarının karşıtlığından, yığma seslerden,
kaydırmalardan, mikrotonal aralıklara, minimal düzene
ve son yılların yeniden daha somut anlatıma dönen
müziğine kadar, sayısı 100’ü aşan çalışmasıyla, her
dönemde çağın nabzını tutmuş bir dünya sanatçısıdır.
Besteci-Yorumcu İlişkisi
Usmanbaş, eseri besteleyip bitirdikten sonra artık
ona yabancılaştığını, seslendirildiği zaman da iyice
uzaklaştığını söyler. Öte yandan, yorumcusuna her daim
büyük değer vermiş, eserinin yeni yorumlarını da ilgiyle
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izlemiştir. Bunun en güzel örneğini şöyle anlatır:
“Eserlerimin icralarını dinlediğimde, bazen o kadar
beklemediğim şeyler çıkıyor ki, şaşırıyorum. Mesela
Amerika’da plağa alınan bir Yaylı Dördül ‘47 yorumu var.
İlk bölüm inanılmaz bir dinamizm içinde. Sonra plakta
üst üste dinledikçe alıştım, onu daha doğru bulmaya
başladım. Çalıcının yaşayan katkısını hiçbir zaman inkâr
edemezsiniz. Ve işin garibi bazen çalıcı sizin besteniz
üstünde düşünmediğiniz şeyleri ortaya çıkarıyor. Çalıcı
doğrudan doğruya tınının kendisiyle uğraşır. Siz besteci
olarak global bir şekilde eserin tüm yapısıyla uğraşırsınız.
Onlar o tını uğruna kılı kırk yarıyorlar. Ve beklemediğiniz
bir sonuç çıkıyor. Çünkü piyanoda yazdığınız do sesi her
piyanoya dokunanın çıkarttığı do sesi değildir. Sizin
kulağınıza ne kadar ideal biçimde de olsa hiçbir şekilde
ideal olamaz çünkü çalınan piyano bile o çalanın getirdiği
bir yorumla çok farklı oluyor. Yorumun dışında o tını
üstünde uğraşmasının farkı. Mesela Kamuran Gündemir,
benim iki büyük piyano parçamı çalmıştır: Ölümsüz
Deniz Taşlarıydı ve Soruşturma. Onlar üzerinde benim
beklediğimden o kadar çok fazla araştırma yaptı ki, pedal
oyunları, tınıların, titreşimlerin sürmesi, kapanması,
gibilerden. Bu ayrıntıları ancak çalan insan elde ediyor.
Gerçi o da notaya bakarak bunları elde ediyor. Ve diyor ki,
sen şunları burada düşünmüşsün! Düşündüm mü diye
biraz düşünüyorsunuz!”
İlhan Usmanbaş önce Ankara Devlet
Konservatuarı’nda, sonra da yıllar boyunca İstanbul
Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar’ında hocalık
yaptı. Yıllarca hazırladığı radyo programlarıyla müziğin
tarih içindeki yerini anlattı. Ve bugün, 2011 yılının
ortasında halen Bilgi Üniversitesi’ndeki derslerini
sürdürüyor. Dersinin konusu “En yeni kuşak Türk
bestecileri.” Hep yeniyi merak eden, yeniyi araştıran
kimliği bu olgun yaşında da İlhan Hoca’yı yine
araştırmaya ve öğrenmeye zorluyor. Böylece araştırıp
müziklerini bulduğu genç kuşak bestecileri, genç kuşak
öğrencilerine tanıtıyor.
İKSV’nin kendisine geçen yıl ısmarladığı eseri, geceyi
gündüze katarak hazırlamış, Şubat 2011’de
tamamlayarak teslim etmiş. Bir orkestra yapıtı: Adı,
Orkestra İçin Konçerto, ama geleneksel anlamda bir
orkestra konçertosu değil. Ve çok anlamlı bir ithafı var:
“İstanbul Müzik Festivali’ne ve Onu Yaşatanlara ...”
Usmanbaş’ı hiç tanımayanlar bu yapıtını dinledikten
sonra onu sahnede görüp tanıyacaklar. Çünkü o, bir
bestecinin yapıtının seslendirildikten sonra mutlaka
sahneye çıkması ve dinleyicisini selamlaması gerektiğine
inanır. Dinleyici bestecinin nasıl birisi olduğunu
görmelidir…
Evet, onu sahnede yalnız bir besteci değil, bir
entelektüel, bugüne dek kendini eğitime ve yeni
arayışlara adamış bir bilge olarak alkışlayacağız.
– Evin İlyasoğlu

PROGRAM NOTLARI
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Atina Harabeleri Uvertürü, Op. 113*
Carl Friedrich Hensler tarafından sipariş edilen Opus 124,
Die Weihe des Hauses Uvertürü’nü, Beethoven 1822
Eylül’ünde tamamlar. Bir ay sonra açılışı yapılacak olan
Viyana Josephstadt’taki tiyatroda seslendirilmek üzere
sipariş edilen eserin dışında başka eserler de yer alır.
Bunların ikisi, İmparatorluk Deniz Kuvvetleri komisyon
üyesi Carl Meisl tarafından bestelenir. Aslında Meisl’ın
yaptığı, Pest’teki Alman Tiyatrosu’nun açılışı için
Beethoven’ın 1812 yılında bestelediği Opus 113, Atina
Harabeleri başlıklı bale müziğinde yer alan 1, 6, 7 ve 8
numaralı bölümlerin metnini değiştirmekten başka bir şey
değildir. Ama Meisl esere bir de yeni bölüm ekler. Fakat
bu revizyon Beethoven’ın hiç hoşuna gitmez. Ayrıca yeni
metnin de müziğe hiçbir şekilde uymadığını
düşünmektedir Beethoven… Yine de eklenen “Wo sich die
Pulse” başlıklı bu yeni bölüm için tamamı yeni olan
uvertüre ilaveten Beethoven yeni bir müzik daha besteler.
İlk temsili tiyatro açılışı için yapılan eserin seslendirildiği
en çarpıcı konser ise, kesinlikle Opus 125 Re minör 9.
Senfoni’nin prömiyerinin yapıldığı 7 Mayıs 1824 tarihinde
Viyana’da gerçekleşendir. Aynı konserde Beethoven’ın
Opus 123, Missa Solemnis’inden de üç bölüm de
seslendirilir. Beethoven, bu uvertürde, Prometheus’un
Yaratıkları başlıklı bale müziğinde yer alan allegro
tempodaki ana temanın bir versiyonunu giriş bölümünde
kullanılır. Beethoven’ın biyografisini de yazan yakın
arkadaşı Anton Schindler’ın anekdotlarından biri,
bestecinin Die Weihe des Hauses Uvertürü’nde kullandığı
iki temayı yürüyüş yaptığı bir sırada tasarladığını ortaya
koyar. Ayrıca Beethoven’ın bu uvertür için tasarladığı
yapılardan birinin Händel tarzı kontrpuan yazımında
olduğunu da ifade eder. Uvertürü incelediğimizde, eserin,
kısa ve birbirinden ayrılmış akorlarla açıldığını görürüz.
Bu akorlar adeta Haydn tarzı ağır tempodaki bir girişin
başlangıcını haber verir bizlere. Sırasıyla temayı duyuran
bakır ve tahta nefesli çalgılar tarafından çalınan ağır bir
marş, nihayet yaylı çalgılar tarafından ele alınır. Bu bir
anlamda marşın tekrarı gibidir. Derinlerde oldukça hızlı
bir fagot partisi tarafından takip edilen bir trompet fanfarı,
ilk başta uvertürün ana yapısının işaretiymiş gibi algılanan
hızlı bir tutti bölümü tanıtır. Ancak bu giriş yok olmak
yerine tipik bir sonat allegrosu’nun girişine dönüşür.
Beethoven bu uvertürü için monotematik bir şema seçer
ve yeni tonaliteye geçtiğinde ana temayı adeta ilk
tonalitedeymiş gibi duyurur. Bu ileride karşımıza çıkacak
olan Haydn etkisine işaret eder. Schindler’in bahsettiği
kontrpuantal bölüm, eserin merkezindeki gelişme
bölümünde sunulur. Bu bölümde, farklı çalgı grupları
farklı ses perdelerinde birbiri ardına girerek adeta bir füg
yapısındaki bölümü duyururlar. Tam anlamıyla aşırı
dinamik bir tur gibidir. Öyle ki çok hızlı bir şekilde
pianissimodan fortissimoya geçişler yapar. Temanın özet
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halinde sunumundan sonra Uvertür oldukça güçlü bir
coda ile sona erer. Ne ilginçtir ki, Beethoven yazdığı
çeşitleme türündeki onca eserine herhangi bir opus
numarası vermek istememiştir. Beethoven’a göre bu
yapıtlar diğer eserleriyle karşılaştırıldığında çok daha az
öneme sahip eserlerdir. Bu sebepledir ki, 1809 yılında
bestelediği Opus 76, Re Majör Altı Varyasyon, Diabelli ya
da Eroica Çeşitlemeleriyle karşılaştırılabilecek derecede
uzun olmasa da, bir opus numarasına sahiptir. İşin daha
ilginci, esere verilen aslen doğru olmayan takma isimdir.
Bu takma isme göre yapıt; “Atina Harabeleri’ndeki Türk
Marşı Üzerine” başlığını taşımaktadır. Aslında Beethoven
bu temayı, August von Kotzeube’nin Atina Harabeleri adlı
oyunu için 1811 yılında yazdığı sahne müziğinde kullanır.
Ancak bu çeşitlemeleri Eroica Çeşitlemeleri’yle
karşılaştırırsak, kabul etmemiz gerekir ki Beethoven bu
çeşitlemesinde geleneksel uygulamaları daha fazla
kullanmıştır. Öte yandan, Beethoven’ın ritmik buluşlarının
orijinalliği kesinlikle göz ardı edilemez. Belki de bu
sebeptendir ki, Beethoven Mozart’ın KV 331 numaralı
sonatının “alla turca” tarzı finaline bir gönderme
yapmıştır. August von Kotzebue’nin Kral Stephan başlıklı
Prolog ve Atina Harabeleri Opus 113 başlıklı Epilog’una
sahne müzikleri yazması için 1811 yılında Beethoven’a
sipariş verilir. Her iki eser de Pest’teki yeni İmparatorluk
Tiyatrosu’nun 10 Şubat 1812 tarihindeki açılışında
seslendirilecektir. Özellikle bu konular seçilmiştir. Bu
önemli gün biraz vatansever bir kutlamaya
dönüştürülmek istenir ve bu sebepten dolayı İmparator
Franz’a yönelik övgülerle dolu olmalıdır. Her iki yapıt da
ilk temsilde çok beğenilir. Eser çok tutulmuş olsa da,
Atina Harabeleri Uvertür’ü ancak 1823 yılında Viyana’da
Steiner tarafından yayımlanır. Eserin tamamıysa
yayımlanmak için 1846 yılına kadar bekleyecektir. Her ne
kadar eserden ilk yayımlanan, döneminde popüler olan
Uvertür de olsa, Atina Harabeleri başlıklı sahne
müziğinde yer alan “Dervişler Korosu” ve “Türk Marşı”
adlı bölümler de büyük ilgi uyandırır. Beethoven bu sahne
eserinde solo soprano ve basa ilaveten, dört sesli bir
koroyla birlikte tahta nefesliler, dört korno, piccolo flüt ve
vurmalıların yer aldığı oldukça yoğun bir orkestra kullanır.
Amaç bir anlamda Türk etkisi yaratabilmektir ve bu
uğurda yeniçeri mehteranıyla Viyana bandosundaki
çalgıları bir arada kullanır. Benzer bir orkestrasyon ve
çalgı seçimi, Dokuzuncu Senfoni’nin finalinde yer alan
Türk Marşı Çeşitlemeleri tarzındaki bölümde yeniden
karşımıza çıkar. Atina Harabeleri’nin konusu kısaca
şöyledir; 2000 yıllık uykusundan uyanan, Roma
mitolojisindeki bilgelik, akıl ve hikmet tanrıçası Minerva,
parthenonun yerle bir edildiğini ve Atina’nın Türkler
tarafından işgal edildiğini fark eder. Mercury ona Atina’ya
kadar eşlik eder ve Minerva’nın üzüntüsünü gidermek için
bilim ve güzel sanatlarla dolu olan Penonia’ya götürür.
Oradan Pest’e, sanatın kutsal perilerinin hakkında övgüyle
bahsettikleri, yeni tiyatroya geçerler. Elinde taç ile
bekleyen Minerva, zarafetle içeri giren Prens Franz’ın
başına tacı takar ve onu kutsar. Hikâyede anlatılmak

istenen ise; bir zamanlar Antik Yunan medeniyetine ait
kültür yok edilmiş ve silinmiş görünse de, günümüzde
İmparator Franz’ın ışığı altında insanoğluna ait tüm
erdem ve kültür Pest’te muhafaza edildiğidir. (Süre 6’)
Piyano Konçertosu, Sol Majör, Op. 58, No. 4**
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo. Vivace
Beethoven’ın beş piyano konçertosu arasında en sevileni
olan 4. Konçerto, bestecinin yaşamında ancak bir kez
seslendirilebilmiştir. 1804’te yazmaya başladığı
konçertoyu Beethoven 1806’da tamamlamış; 1807
Mart’ında Prens Lobkowitz’in evindeki özel davette
çalmış; 22 Aralık 1808’de de, 4. Senfoni’yle birlikte
Theater an der Wien’de halk önündeki konserde, yine
kendi yorumlamıştır. 1808’de yayımlanan konçerto, 20 yıl
unutulmuş ve ancak bestecinin ölümünden sonra tekrar
çalınabilmiştir. 5. Piyano Konçerto’su gibi, Avusturya
Arşidükü Rudolph’a ithaf edilen eser, bestecinin 3., 4., 5.
ve 6. Senfonileri, Fidelio operası, Appassionata ve
Waldstein Sonatları, Keman Konçertosu, Üçlü Konçerto
ve Rasumovsky Dörtlüleri gibi önemli eserlerle aynı
yıllarda yazılmıştır. 1804–07 arasındaki bereketli
dönemde yazılan bu konçerto, Wilhelm Lenz’ın deyimiyle
“Onun üç döneminin kaynaştığı bir tarzda”
bestelenmiştir. Beethoven’ın bir senfoni ustası ve piyano
sonatını zirveye taşımış müzisyen olarak gücünün
sınırına ulaşmasına örnek gösterilen konçerto, onun bu
yönlerini lirik ve pastoral çizgide yansıtır. Konserlerde
dinleyicilerin de beğendiği eser, klasik biçimde üç
bölümlü (çabuk-ağır-çabuk) olmasına karşın, klasik
konçerto tarihinde –Mozart’ın KV 271 Konçertosu’ndan
sonra– solo çalgının temayı ilk kez kendi başına
duyurmasına da örnektir. Beethoven, Arşidük Rudolph’a
ithaf yazısında “Haşmetmeab, sanırım benim yalnızca
soğuk ve hesaplı eserler yazdığıma inanmaz” der.
Gerçekten de Beethoven’ın beş piyano konçertosu
arasında en ince ve tutkusuz olan bu 4. Konçerto’dur.
Konçertonun en uzun bölümü olan, sonat formundaki,
4/4’lük ölçüde, ılımlı (Allegro moderato) tempodaki 1.
Bölüm, piyanonun tek başına, zarif ve hülyalı ana temayı
duyurmasıyla başlar. Bu tema hemen romantik bir ortam
oluşturur. Yaylı çalgılar çok hafif (pianissimo) biçimde
temayı tekrarlar ve orkestra bu temayı bir örgü gibi
geliştirir; çok daha sonra da re majör tondaki ritmik yeni
temayı bir koral havasında sunar. Önce yaylı çalgılarda
sunulan bu tema, piyanonun sinirli kontrpuanı eşliğinde
fagot tarafından duyurulur. Bu arada da mi minör tonda
bir yan tema kemanlarda yansır. Piyanoyla orkestra
arasındaki bu yoğun diyalog hep sürer: Temanın yaylı ya
da üfleme çalgılarda duyulmasından sonra piyano parlak
figürlerle bunu işler. Temayı piyano duyurunca da diğer
gruplar –saygıyla– arka planda kalır ve solo çalgının
şarkısını renkli biçimde sararlar. Güzel ve lirik yan
temalar da bu duygulu ortamı daha hülyalı ve enerjik
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yöne çeker. Beethoven bu bölüm için, genellikle
sonuncusu kullanılan iki kadans yazmıştır. 2. Bölüm
2/4’lük ölçüde, ılımlı ama hareketlice (Andante con
moto) tempoda başlar; orkestranın pes, buruk, sertçe ve
unison (teksesli) anlatımına karşın piyanonun zarif, içli
ve dokunaklı ezgisi kudretle yakınışı birleştirir gibidir.
Şiirsel unsurların egemen olduğu bu bölümün bir
program müziği havası olduğunu, sevgilisi Euridike’yi
yeraltındaki karanlık güçlere (Tanrılara) kaptıran Orfeus’u
piyanonun, tanrıları da orkestranın simgelediğini ileri
sürenlerin başında Franz Liszt gelir. Gerçekten de
orkestranın sert “hayır”cevabı duyulduktan sonra, piyano
yumuşak ve ilginç trillerle çok hafif (ppp) sesle iç
çekermiş gibi, Orfeus’un acı içindeki motifini –
yalvarışını– sergiler. 3. Bölüm yine 2/4’lük ölçüde ve sol
majör tonda, canlı (Vivace) tempoda bir Rondo’dur.
Burada sunulan iki tema birbiriyle yakın ilişkili olarak –bir
önceki bölümün aksine– mutluluk ve güven içinde ancak
zaman zaman coşkuyla yükselen lirik bir anlatım
içindedir. Gerçek anlamda bir rondo için, üçüncü bir
temanın belirmemesinin eksikliği pek hissedilmez. İlk
tema orkestra tarafından adeta sabırsızlıkla sergilenir. Re
Majör tonda ve pastoral havadaki ikinci temayı ise piyano
duyurur. Gelişim çoğunlukla ikinci tema üzerine
kuruludur; ancak Coda’da birinci temanın zafer dolu
yükselişi duyulur. Güçlü senkoplarla vurgulanan, sevimli
karşıtlıklarla gelişen bu rondoda biraz da Çigan etkisi
sezilir. Beethoven’ın diğer konçertolarında genellikle
onun kadanslarının kullanılmasına karşın, bu konçerto
için Moscheles, Clara Schumann, Rubinstein, Reinecke,
Bülow, Saint-Saëns, Busoni ve d’Albert gibi birçok
piyanist-besteci kadans yazmıştır. Bunlardan sonuncusu
yaygınlık kazanmıştır. (Süre 34’)
İlhan Usmanbaş (1921)
Konçerto
“Az sayıda üflemeli çalgı. Bölünüp çoğalan yaylılar. Arp.
Çoğun virtüözlük amaçlayan çeşitli grupların hareketli
geçitleri yanında üç notadan oluşan uzun soluklu bir
ezginin etrafında dolanan süslemeler. Ve bitirişin
yoğunluğu… Bu konçerto geçmiş yüzyıllardan bugüne
müziğin yol aldığı zikzaklı çizgi üzerinde özgürce bir
gidip gelmedir.”
– İlhan Usmanbaş
John Corigliano (1938)
Voyage*
“Eğer kendi tarzım varsa, ben farkında değilim!”
Corigliano’nun tarzı çağdaş bestecide mevcut olan çeşitli
tarzların özgür karışımında yatmaktadır. Bu kesinlikle,
bestecinin yirminci yüzyıl başı bestecilerinin tarzlarına
yaptığı analizler sonucunda ortaya çıkan 1983 yılı yaratısı
Voyage’da çok net ortaya konur. Charles Baudelaire’in
“L’invitation au voyage” (Seyahate Davet) adlı eserinin
Richard Wilbur tarafından yapılan İngilizce çevirisi

üzerine John Corigliano’nun 1971 yılında acapella koro
için bestelediği eserini bir 20 yıl sonra yeniden ele alıp
flüt ve yaylılar için çalgısal versiyonunu yapar.
Baudelaire’in şiirini müzikle ifade etmek bir bakıma
besteci için büyük bir meydan okuma olsa da, sonuçta
ortaya çıkan duygusal hayal gücüyle dolu görselliği
çağrıştıran şiir benzeri bir yapıttır. “L’invitation au
voyage” şiirinin nakarat bölümündeki “Orada, orada
başka hiçbir şey yok, sadece nezaket, düzen, zenginlik,
sükûnet ve zevk” sözlerinin her yinelenişinde aynı müzik
duyulur. Voyage solo flütle başlar. Ağır ve düşünceli
melodi daha sonra yaylılar tarafından ele alınır ve sona
erdirilir. En baştan itibaren Voyage’ın, Ralph Vaughan
Williams’ın Thomas Tallis’in Bir Teması Üzerine Fantezi
(1910) ve Samuel Barber’ın Yaylılar İçin Adagio (1936)
adı eserlerinin karakterini hatırlatan armoni ve tınıya
sahip atmosferik bir eser olduğu bellidir. Flütün birincil
rolüne karşın, nakaratın ilk görünüşüyle birlikte yaylılara
daha geniş bir rol oynamaya başlarlar müzikal materyalin
sunumunda. Nakaratta duyurulan tema müzik içinde var
olmayan metnin sözlerini mükemmel bir şekilde
dinleyiciye aktarır; özellikle “nezaket”, “zenginlik” ve
“sükûnet” kelimelerinde. Bu kısım, minör bir modda
sunulan melodiyle geçilen yeni bölümcükteki hissiyatın
azaltılmasından hemen önce küçük bir doruğa ulaştırır
bizi. Flüt ve solo keman arasındaki yer yer görülen taklitçi
diyaloglarla gelişme bölümüne geçilse de, nakarat teması
bir kez daha ama daha pes perdeden duyurulur flüt
tarafından. Son nakarat eserin sonuna gelindiğini
gösterir ki Corigliano bunu kuvvetli bir kapanışla
belirginleştirir. (Süre 9’)
Liszt / Adams
Angelus & Richard Wagner’in Mezarında “La Lugubre
Gondole”*
19. yüzyıl müziğinin en renkli simalarından Franz Liszt,
kızı Cosima, Richard Wagner’le evlenince kendinden
yalnızca iki yaş genç olan büyük opera bestecisinin
kayınpederi olur bir anda. İki küçük eser bu ilişkinin
ölümle noktalanan sonuna bir gönderme niteliğindedir
kimilerince; sakin bir dua karakterindeki Angelus ve
damadının ölümü karşısında duygularını dile getiren
Richard Wagner’in Mezarında… Liszt, Années de
Pèlerinage, SZ 163 başlıklı solo piyano eserinin üçüncü
kitabının büyük bölümünü altmışlı yaşlarında yazmıştır.
Liszt’in dostu Kardinal Hohenlohe’nin Roma
yakınlarındaki Tivoli, Villa d’Este’deki evinde kaldığı 1867
ve 1877 yılları arasında yazılan eser, bir anlamda yaşıyla
birlikte bestecide görülen değişikliği, karakterindeki
sadeliği ve keskin hatlarını yansıtmada başarılıdır.
“Koruyucu Meleğe Dua” alt başlığıyla 1877’de kaleme
alınan Angelus, Liszt’in Roma’da duyduğu akşam
çanlarının sesinin bir tasviridir. Liszt’in son yıllarında
yazdığı pek çok eserinde olduğu gibi bu eseri de hüzün
dolu bir karaktere sahiptir. Angelus gibi bestecinin son
solo piyano eserlerinin birkaçı, kızı Cosima ile evlenen
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Richard Wagner’in ölümüyle ilgilidir. 1882 yılının
sonunda Wagner’le birlikte İtalya’ya gerçekleştirdikleri
ziyaretleri sırasında Venedik’te Büyük Kanal’da Pallazo
Vendramin’de kalan Liszt, aynı yılın aralık ayında iki
versiyon halinde bestelediği La Lugubre Gondola’yı
Venedikli bir gondolcunun cenazesinden etkilenerek
kaleme almıştır. Wagner üzerine yazılan bu eser ne yazık
ki uzun uğraşılar sonucunda ancak 1927 yılında gün
ışığına çıkarılabilmiştir. Eserin ikinci versiyonuysa ilkine
göre daha uzundur ve hüzün dolu gamların yer aldığı
daha dramatik bir eserdir. Aslında bir bakıma geleneksel
romantik dönem lirizmini yansıtan ifadelere karşın bu
eser tonalitenin kullanımı açısından kayda değerdir.
Artmış üçlülerin gelişiminin tercih edilmesi ve tüm ton
gamlardan türetilmiş kombinasyonlar en belirgin
özelliklerdendir. Bu acı dolu güzel ağıtlarda Liszt
süsleme elementlerini ve akor partilerini doldurmak gibi
tercihleri bir kenara bırakır ve tüm çıplaklığıyla
gerçekliğin ana iskeletindeki en arı müzikal düşünceyi
çıkarır. Belki de bu özellikler, yirminci yüzyılın en önemli
bestecilerinden John Adams’ın Franz Liszt’in La Lugubre
Gondola II adlı solo piyano yapıtı üzerine “Siyah Gondol”
başlıklı bir oda orkestrası uyarlaması yapmasına sebep
olur. 1989 yılında Minnesota, St Paul Oda Orkestrası için
yaptığı bu düzenlemede besteci, Liszt’in minimalizmle
bağlantılı geç dönem yaratılarından ne denli etkilendiğini
gösterir. Düzenli ve akıcı ritmik yapılar, minimal bir
dönüşüme doğru giden tematik materyallerin ekonomik
kullanımı, ardışık bir yapı sergileyip genişleyen
cümlelerin tekrar edilmesi ve armonik belirsizlikler
gibi… Ayrıca güçlü programatik unsur orijinal yapıtın
sembolizmindeki en belirgin kanıttır; ki bu durum
bestecinin daha sonraki yıllarda verdiği ürünlerde de
kendini gösterecek ve Nixon Çin’de ya da Klinghoffer’in
Ölümü gibi sahne yapıtlarında bu dramatik ifadenin
ortaya çıkmasını sağlayacaktır. (Süre 20’)
* Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
** Program Notları: İrkin Aktüze
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erişmeyi arzulayan Hezarfen, medeniyetlerin en önemli
buluşma noktalarından birindeki eşsiz pozisyonu
sayesinde, başka hiçbir yerdekilere benzemeyen kendine
özgü projeler yaratma şansına sahiptir.

RÜYALARIN DİLİ
GRAMMAR OF DREAMS
Hezarfen Ensemble:
Bülent Evcil flüt flute
Nil Koroğlu alto flüt alto flute
Şirin Pancaroğlu arp harp
Özcan Ulucan keman violin +
Nilay Karaduman keman violin
Ulrıch Mertın viyola viola
Erman Imayhan viyolonsel violoncello
Arlene Rolph mezzo soprano mezzo-soprano
Chrıstıe Fınn soprano
Mıchael Ellıson şef conductor
Kaija Saariaho
Grammaire des Rêves (1988–89)*
Karen Tanaka
Invisible Curve (1996~1999)*
Turgut Pöğün
Müzikler I **
Musics I **
Salvatore Sciarrino
Keman İçin Kaprisler, I, II, III (1976)* +
Caprices for Violin, I, II, III (1976)* +
Michael Ellison
Kubla Khan***
* Türkiye Prömiyeri Turkish Premiere
** İstanbul Müzik Festivali siparişi, Dünya Prömiyeri
** Commissioned by the Istanbul Music Festival, World
Premiere
*** Dünya Prömiyeri World Premiere

Hezarfen Ensemble
İstanbul merkezli Hezarfen Ensemble kendini çağdaş
müzik icrasının en yüksek standartlarına ve gerek
Türkiye, gerek yurtdışı kökenli çağdaş müziğin
yaygınlaşmasına adamış bir topluluk. Topluluğun hedefi,
konserler, konferans ve workshoplar ile İstanbul’un
çağdaş müzik sahnesini hareketlendirmek; yerli
bestecilere eserlerini en yüksek seviyede icra
edebilecekleri, yabancı çağdaş müzik bestecilerine ise
eserlerini Türkiye’de tanıtabilecekleri uluslararası bir
platform sağlamaktır. Topluluğun kurucu üyeleri,
Türkiye’de performans standartlarının yükseltilmesi ve
çağdaş müziğin daha tutarlı bir organizasyonel yapıya
kavuşması ihtiyacı konusunda hemfikirler. Buradan
hareketle, üst seviyede müzikalite ve icra standartları
koşulu ve Türk bestecilerine kendi ülkelerinde daha fazla
fırsatlar verme arzusuyla, yaşayan bestecilerin yaşayan
müziklerini odak noktası kabul eden fakat aynı zamanda
İstanbul’un oldukça çeşitli müzik dünyasını da yansıtan
disiplinler ve stiller arası projeler peşinde olan bir grup
kurma peşine düştüler. Hezarfen Ensemble, çağdaş
müziği dinamik, yaşayan bir sanat olarak destekleme
amacı gütmekte olup lokal bir yeni müzik dinleyici kitlesi
oluşturmayı ve konservatuar öğrencileri ve gençlere
yönelik eğitim programları hazırlamayı en önemli
misyonlarından biri olarak görmektedir. Topluluk geniş
bir bakış açısına sahip, belirli bir kitleye hitap etme
amacı gütmeyen uluslararası bir oluşumdur. Hezarfen
Ensemble, Avrupa ile Türkiye arasında halihazırda
mevcut olan kültür alışverişi ve dayanışmayı pekiştirmek
amacıyla mümkün olduğu her yerde kültür elçisi görevini
üstlenerek kültürlerin etkileşim ve çatışması sonucunda
ortaya çıkan kompleks meselelere aydınlatıcı bakış açıları
sunma hedefindedir. Özü itibarıyla kurulduğu günden
itibaren uluslararası elit toplulukların icra standartlarına

santralistanbul’a de€erli iﬂbirli€i için
teﬂekkür ederiz.
We would like to thank santralistanbul for
their kind collaboration.

17.06.2011, 21.00
santralistanbul-Enerji Müzesi
santralistanbul-Museum of
Energy
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Hezarfen Ensemble
Based in Istanbul, Hezarfen is an ensemble of
internationally recognized musicians dedicated to the
highest standards of contemporary performance and the
proliferation of contemporary music originating both
from Turkey and abroad. Through its performances,
lectures and workshops, the ensemble aims to energize
the contemporary music scene in Istanbul, providing an
international platform on which Turkish composers can
have their music performed at the highest level, and
one on which the most important contemporary
international composers have their works introduced to
Turkey. Hezarfen works with projects that facilitate
intercultural exchange and encourage diverse artistic
and musical encounters. Together with its long-term
commitment to raising levels of awareness and
accessibility of contemporary musical art for audiences
in Turkey, it provides advanced training for the best of
the new generation of musicians through workshops
and collaborations with internationally known
conductors and members of Ensemble Modern,
MusikFabrik Cologne and other partner international
elite musicians and ensembles. The ensemble’s
concerts in its home country are regularly loaded with
Turkish premieres of internationally recognized
contemporary composers. In the 2010/11 season,
Hezarfen will perform the Turkish premieres of works
by Jonathan Harvey, Franghez Ali-Zadeh, Steve Reich,
Osvaldo Golijov, Ed Bennett, Karen Tanaka, Kaija
Saariaho, Adrian Hart, Samir Odeh-Tamimi, Lera
Auerbach, Sofia Gubaidulina, Salvatore Sciarrino,
Zeynep Gedizlioglu and Fusun Koksal. Acting as a
bridge westward as well as eastward, Hezarfen has
presented concerts giving a cross-section of
contemporary music by Turkish composers, the first in
conjunction with the Folkwangs Academy in Essen, for
its 2010 Cultural Capital activities. In a groundbreaking
new partnership with Istanbul Kültür Sanat Vakfı
(IKSV) and the Istanbul Music Festival, Hezarfen has
initiated a commissioning program in 2010/11 that will
commission Ankara-based composer Turgut Pöğün for
this coming year’s festival. Hezarfen Ensemble is in
residence at MIAM Centre for Advanced Studies of
Music, Istanbul Technical University.

sahip olan sanatçı, Glyndebourne Festivali, Frankfurt
Operası, Staatsoper Berlin, İskoçya Operası, Galler
Ulusal Operası, Grange Park Opera ve English Touring
Opera’da sahne aldı. Başlıca rolleri arasında Sevil
Berberi’nde Rosina, Katya Kabanova’da Varvara, La
Clemenza di Tito’da Annio, Cosí fan tutte’de Dorabella,
Figaro’nun Düğünü’nde Cherubino, Sihirli Flüt’te Second
Lady, Tamerlano’da Irene, Idomeneo’da Idamante,
Orfeo’da Speranza & Messagiera, Hänsel ve Gretel’de
Hänsel, Faust’ta Siebel, The Rape of Lucretia’da Bianca ve
Ariadne auf Naxos’ta Der Komponist ve Dryade yer alır.
Çağdaş opera rollerinin de aranan sanatçılarından biri
olan mezzosoprano, İskoçya Operası için Sally
Beamish’in Monster’ında Jane Claremont ve Gareth
Williams’ın White’ında Mother rollerinin prömiyerlerini
gerçekleştirdi; Music Theatre Wales için Huw Watkins’in
mini operası Crime Fiction’da Anne ve Alberga’nın Letters
of Lova Betrayed’inde Gloria/Mother Superior rollerinin
yanı sıra Philipe Boesmans’ın moda operası Julie ile
Maria Berkeley’in For You’sunda başrolleri seslendirdi.
Avrupa’nın saygın konser salonlarında, René Jacobs,
Carlo Rizzi ve Stephen Barlow gibi şefler yönetiminde,
Bach’ın St Matthew Pasyonu ile Mozart’ın Do minör
Mes’inden, Elgar’ın The Dream of Gerontius ile
Tippett’in Child of Our Time’ına uzanan geniş bir
repertuarı seslendirdiği konserler de veren Arlene
Rolph’un programında İskoçya Operası için 5:15
prodüksiyonu ile biri Londra’daki Cadogan Hall olmak
üzere çok sayıda konser yer alıyor.

Arlene Rolph
Kuşağının en umut vaat eden mezzosopranolarından biri
olan Arlene Rolph, müzik eğitimini RSAMD, RCM ve
National Opera Studio’da aldı. Galler Ulusal Operası
sanatçılarından olan Rolph, Kathleen Ferrier Ödülleri’nde
ikincilik sahibi. Alanında başarılı uluslararası bir kariyere
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Arlene Rolph
One of the most promising young mezzo-sopranos of
her generation, Arlene Rolph studied at RSAMD, RCM
and the National Opera Studio. She was an associate
artist at the Welsh National Opera and won second
prize in the Kathleen Ferrier Awards. She enjoys an
international career in opera, and has appeared at
Glyndebourne Festival, Frankfurt Opera, Staatsoper
Berlin, Scottish Opera, Welsh National Opera, Grange
Park Opera and English Touring Opera. Her major
roles include Rosina in Il Barbiere di Siviglia, Varvara in
Katya Kabanova, Annio La Clemenza di Tito, Dorabella
in Cosí fan tutte, Cherubino in Le Nozze di Figaro,
Second Lady in Die Zauberflöte, Irene in Tamerlano,
Idamante in Idomeneo, Speranza & Messagiera in Orfeo,
Hänsel in Hänsel and Gretel, Siebel in Faust, Bianca in
The Rape of Lucretia, and Der Komponist & Dryade in
Ariadne auf Naxos. Much in demand for contemporary
opera, she created and premiered the roles of Jane
Claremont in Monster by Sally Beamish and Mother in
Gareth Williams’ White, both for Scottish Opera, and
Woman in Huw Watkins’ mini opera Crime Fiction and
Gloria/Mother Superior in Alberga’s Letters of a Love
Betrayed, both for Music Theatre Wales, for whom she
has also sung the title role in a new production of
Philipe Boesmans’ chamber opera Julie, and Maria in
Berkeley’s For You. Arlene Rolph has appeared in
concert in major venues across Europe under
conductors such as Rene Jacobs, Carlo Rizzi and
Stephen Barlow in repertoire stretching from Bach’s St
Matthew Passion and Mozart’s Mass in C minor to
Elgar’s “The Dream of Gerontius” and Tippett’s “Child
of our Time”. Her future engagements include 5:15 for
Scottish Opera and numerous concerts, including one
at Cadogan Hall, London.

Chrıstıe Fınn
Seslendirdiği repertuarların yeniliği ve farklılığıyla öne
çıkan soprano Christie Finn, Almanya’nın Kürten
kentinde düzenlenen Uluslararası Stockhausen Konser
ve Kursları’nda iki kez “Yorum Ödülü”nü kazandı.
Sanatçı yakın dönemde Georges Aperghis’in Sextuor:
L’origine des Espéces’inin New York prömiyerinde söyledi.
Aynı zamanda üyesi olduğu, New York kökenli Tactus
adlı çağdaş müzik topluluğuyla pek çok konser veren
Finn, Tactus’la gerçekleştirdiği Betsy Jolas’ın 2. Dörtlüsü
performansı için The New York Times’tan “bu zorlu
yapıtın güzel bir yorumuydu; kendini müziğin
akışkanlığına bıraktı” övgüsünü aldı. Sanatçı bu sezon
Tactus’la Pierrot Lunaire, Karin Rehnqvist’in Davids
Nimm’i, Ursula Mamlok’un Stray Birds’ü ve Elliott
Carter’ın A Mirror on Which to Dwell’ini seslendirecek.
Fleix Behringer’le kurdukları Noise-Bridge adlı ikili ve
viyolonsel-piyano-soprano üçlüsü Synchronous’la da
konserler veren sanatçı, New York kökenli Ekmeles adlı
ses topluluğuyla da Music at Our Saviour’s Atonement

ve Darmstadt Essential Repertuar konser dizileri ile
Avant Müzik Festivali’nde (New York) sahne aldı.
Sanatçının son dönem solo performansları arasında
kasım ayında seslendirdiği, Pozzi Escot’nun 2 Numaralı
Üçlüsü “Your Kindled Valors Bend” (Seton Sanat
Galerisi, New Haven Üniversitesi) ve Robert Cogan’ın
Celanporträt/Celan Portrait’i (New England
Konservatuarı Jordan Salonu) bulunuyor. Sanatçının ilk
albümü, Sonic Arts Editions’dan çıkan, John Cage ve
Stuart Saunders Smith yapıtlarından oluşan The Year
Begins To Be Ripe. Avusturya’da Lied resitalleri veren,
İtalya’da operalarda söyleyen ve Dallas’ta Voices of
Change Ensemble ile güneybatı Amerikalı bestecilerin
çağdaş yapıtlarını seslendiren sopranonun en son
seslendirdiği roller ise Scarlatti’nin Giuditta’sında
Chabris, The Tender Land’de Bayan Jenks ve Dido et
Aeneas’ta Belinda oldu. Müzik dalında yüksek lisansını
Southern Methodist University’de Joan Heller’le
tamamlayan Christie Finn, çalışmalarını Manhattan
Müzik Okulu Çağdaş Müzik Performans Programı’nda
Lucy Shelton’la sürdürüyor.
Chrıstıe Fınn
Two-time winner of the Interpretation Prize at the
International Stockhausen Concerts and Courses
(Kürten, Germany), soprano Christie Finn recently
performed in the New York premiere of Georges
Aperghis’ Sextuor: L’origine des Espèces. She has
performed many times as the soloist of Tactus, a
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contemporary ensemble based in New York City, which
Finn is a member of. The New York Times praised her
performance of Betsy Jolas’ Quartet No.2 with Tactus
writing “lovely account of this complicated score” and
how she “surrendered to the music’s florid impulses.”
Other performances with Tactus this season include
Pierrot Lunaire, Karin Rehnqvist’s Davids Nimm, Ursula
Mamlok’s Stray Birds, and Elliott Carter’s A Mirror on
Which to Dwell. Finn is a founder and member of the
experimental music duo Noise-Bridge, collaborating
with clarinettist Felix Behringer, as well as the trio
Synchronous (cello, piano, and soprano). She is also an
active member of the New York City based vocal
ensemble Ekmeles, recently performing in the concert
series Music at Our Saviour’s Atonement as well as the
Darmstadt Essential Repertoire series (Issue Project
Room, Brooklyn) and the Avant Music Festival (Lower
East Side, NYC). Recent solo performances include
Pozzi Escot’s Trio No.2 “Your Kindled Valors Bend”
(Seton Art Gallery, University of New Haven) and
Robert Cogan’s Celanporträt/Celan Portrait (Jordan
Hall, New England Conservatoire) this past November.
Finn made her recording debut with the release of the
album The Year Begins To Be Ripe (Sonic Arts Editions)
in works of John Cage and Stuart Saunders Smith. She
has performed Lieder recitals in Austria, operatic works
in Italy, and contemporary works by south-western
American composers with the Voices of Change
Ensemble of Dallas, Texas. Recent opera roles include
Chabris (Scarlatti’s Giuditta), Mrs. Jenks (The Tender
Land) and Belinda (Dido and Aeneas). Finn completed
her master’s degree on music at the Southern
Methodist University, studying with Joan Heller, and
she currently studies with Lucy Shelton in the
Contemporary Performance Program at Manhattan
School of Music.

PROGRAM NOTLARI
Kaija Saariaho (1952)
Grammaire des Rêves (1988–89)
Grammaire des Rêves (Rüyaların Dili, 1988–89),
bestecinin yıllarca aklında olup bir türlü hayata
geçiremediği bir konudan; insan sesi ve enstrümanlar
arasındaki ilişki hakkındaki merakından doğar. Eserin
adında da geçtiği üzere, bir başka ilgi kaynağı ise
rüyalardır. Rüyaların araştırılmasıyla ilgili farklı
düşünceler; hareketli bedenimizin rüyalarımızı nasıl
etkilediği, rüyalarımızın yönünü nasıl değiştirdiği ya da
onları nasıl böldüğü ve rüyaların yapısal hayatımızı nasıl
etkilediği eserde işlenir. Arp huzursuz göz kapaklarının
bir toplamı olarak hayal edilir, zira göz kapaklarının
hareketleri müzikal akışı yönlendirmektedir. Düşlerimizin
araştırılmasıyla ilgili farklı fikirler burada eserin
bestelenmesi sırasında arka planda resmedilir ya da

bütünüyle en duru haliyle müzikal forma dönüştürülür.
Bestecinin yoğunlaştığı bir diğer konuysa, görece daha
heterojen toplulukta birliktelik arayışıdır. Bu nedenle,
müzikal doku yakın zamanlı diğer bazı eserlerine nazaran
daha basit ve daha radikal dokusal değişimlerin yerini,
burada enstrümantal bölümlerin “filtrelendiği” hayali
matrisler olarak kullanılmış olan vibratolar, triller,
glissandolar, dinamik evrimler ve diğer jestler alır.
Metnin büyük bir bölümü Paul Éluard’ın metinlerinin bir
kolajıdır. Daha uzun olan bazı fragmanlarsa
Premierèment (L’Amour la Poésie’) adlı şiirinden
alınmıştır. (Süre 13’)
Grammaire des Rêves
-Et quand tu n’es pas là
Je rêve que je dors je rêve que je rêve.
-Au ciel de tes mots comme un astre
Tes baisers dans la nuit vivante
Comme une flamme en signe de
conquêteMis tes lèvres
le sillage de tes bras
Tout le soleil sur la terre
au ciel comme un astre
la nuit se passé
-Le sommeil a pris ton empreinte
Et la couleur de tes yeux.
tes yeux/mes rêves
l’azur
-une étoile nommée azur
Et don’t la forme est terrestre
Folle des cris a pleine gorge
Folle des Rêves
Folle aux chapeaux de sœur cyclone
Enfance brève folle aux grands vents
-Ne rira plus
L’ignorance l’indifférence
Ne révèlent pas leur secretMon amour pour avoir figuré mes desirs
Mis tes lèvres au ciel de tes mots
Comme un astre
Tes baisers dans la nuit vivante
Et le sillage de tes bras autour de moi
Comme une flamme en signe de conquête
Mes rêves sont au monde
Clairs et perpétuels.
l’aube se passé/oiseaux
aureole du temps/ailes couvrant le monde
l’arbre de la mer/abyssales toutes tendues
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l’air et l’eau/ombre au ciel
l’absurde durée d’une nuit/l’absurde
durée de ma vie
aube de soi oû végète le froid/
oiseaux ne sont plus un abri suffisant
étoiles qui disparaissent/
l’œil qui devient visage paysage
ombre chaude/odeur suit le vent froid

Rüyaların Dili

kapa gözlerini/sen/gözlerini

-Ve burada olmadığın zamanlarda
Uyuduğumu düşlerim
Rüya gördüğümü düşlerim

Kargalar gidip gelmiş
Gece sönmüş
Uyanan bir baş için
Ak saçlar son düş
Eller kanlarımın ışığı
Okşamalarının
Gök mavisi denen bir yıldız
Gece sönmüş

-Bir yıldız gibi senin sözlerin gökyüzünde
Senin öpücüğün yaşamak gecede
Zaferin bir işareti, bir kıvılcımı

tu fermes tes yeux/toi/tes yeux
Les corbeaux battent la campagne
La nuit s’éteint
Pour une tête qui s’eveille
Les cheveux blancs le dernier rêve
Les mains se font jour de leur sang
De leur caressesLes mains se font jour de leur sang de leurs caresses
une ètoile nommée azur
la nuit s’éteint
la terre est bleue comme une orange
folle des rêves folle aux chapeaux
de sœur cyclone
enfance brève folle aux grands vents
la nuit
-Et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur
Pour toute la nuit bue-Sous les globes brouillés
de la puie des vallées
Sous la lumiere lourde sous le ciel de terreje rêve/je dors/la nuit/la terre/je dors/
l’aube/un astre/je rêve/astre/rêve/que je dors/
sur la terre/des ailes/les feuilles/
des ombres/des bois
l’aube se passé tu n’es pas la
Et quand tu n’es pas la
je rêve que je dors je rêve que je rêve.

Dinlendirmişsin dudaklarını
Kollarında
Bütün dünya, güneş
Gökyüzünde bir yıldız gibi
Geçip gider gece
İzlerin düşümde
Ve gözlerinin rengi
Gözlerin /düşüm

Dünya portakal rengi dünya mavi
Çılgın rüyalara dalsa
Kasırgalarla boğuşsa
Fırtınalı o kısa çocukluğuna
Gecenin güçlü rüzgârlarıyla
-Ve düş geri verir ona
Kendisiyle aynı renkte bir gökyüzü
Tümüyle esrik gecenin

Gök mavisi
Gök mavisi adındaki yıldız
Bedenen her ne kadar dünyevi olsa da
Sesi patlayıncaya kadar bağırsa
Çılgın rüyalara dalsa
Kasırgalarla boğuşsa
Fırtınalar o kısa çocukluğuna
-Gülmek yok artık
Cehalet, kayıtsızlık
Açıklamayacak sırrını.
Sevgilim, arzularımın gerçeği
Koymuşsun dudaklarını göğüne
Sözlerinin bir yıldız gibi
Öpücüklerini diri geceye
Ve boynuma izini kollarının
Bir zaferin işareti gibi, bir kıvılcım
Düşlerim yeryüzünde
Aydınlık ve sürekli
Şafak söküyor/kuşlar
Gökyüzünün halesi/ kara kara kanatlar
Bütün dünyada

Camın altında sesleri karışır
Çanların yağmurla vadide
Işıklar altında, dünyada, gökyüzünün altında
Uyurum/düşlerim/gece/dünya/uyurum/tan/
Yıldız/düşlerim/yıldız/düş/gökyüzünde/
Düş/düşlerim/uyuduğumu/
Dünyada/rüzgârlar/ayrılıklar/gölgeler/ağaçlar
Tan ağarıyor, gitmedin
Kaldığında,
Uyduğumu ve düşlediğimi düşlerim,
Düşlüyorum.
Çılgın çığlıklar/gece çılgın çığlıklarla
-Dinlemiyorsun beni
Ama paylaşıyor dudakların seviyi
Ve senin dudağın
Birlikte olduğumuz
Son buğusu öpücüklerin
Düşlerim.

Folle des cris/ la nuit folle des rêves
-Tu n’écoutes pas
Mais ta bouche partage l’amour
Et c’est par ta bouche
Et c’est derrière la buée de nos baisers
Que nous sommes ensemble.
je rêve
– Paul Éluard

deniz ağacı/derinlikler
zamanın en ucuna
hava ve su/gökyüzünde bir gölge
tuhafça uzun gece/tuhaf
hayatımın uzunluğu
ipeksi tan soğukça uzanır/
kuşlar artık korumasız
yıldızlar kaybolur/göz
bir yüz, yeryüzü
sıcacık bir gölgeye dönüşür/soğuk rüzgârı
izler bir koku.
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– Paul Éluard
Karen Tanaka (1961)
Invisible Curve (1996~1999)
Hem enstrümantal hem de elektronik ortam için yazan
bir besteci ve piyanist olan 1961 doğumlu Karen Tanaka,
Invisible Curve adlı bestesini flüt, keman, viyola,
viyolonsel ve piyano için 1996 yılında bestelese de
yapıtına son halini 1999 yılında verir. Besteci eserin
ortaya çıkışıyla ilgili olarak şu açıklamada bulunur:

“Invisible Curve, yerçekimi hakkında eskiden okuduğum
kitap ve makalelerden esinlenilmiş bir başlıktır. Uzay
zamanı, yeryüzü gibi, bir vücudun mevcudiyeti tarafından
eğrilip bükülebilir. Invisible Curve’de tasarladığım şey,
sesli uzay zamandaki eğrilerin imgelerini yansıtmaktı.
Her bir nota tarafından çizilecek kusursuz güzel eğriler
bütün yapının eğrisine analog olacaktı.” Bütün bu
açıklamalar uygun bir şekilde Lontano tanımının
belirtildiği eser, viyolonselin duyurduğu dinamiklerle
formüle edilmiş uzun ve pes bir do diyezle başlar.
Yaklaşık bir kırk ölçü sonrasında ton değişmeye başlar ve
diğer çalgılar yavaşça esere dahil olmaya başlar. Yer yer
duyurdukları kendi tonlarını diğer çalgılarla paylaşarak
ama ustaca ritmik ve değişimden uzak durarak… Eserin
orta noktasına doğru keman, viyola ve piyano nihayet
hızlı bir kromatik pasajı çalmaya başlarlar. Viyolonsel ise
tonunu değiştirir ve do çalmaya yönelir. Uzun bir süre
sonra viyolonsel kaybolup diğer çalgıları başıboş
bırakınca, piyano sonar sinyali duyurmaya başlar.
Viyolonselin yeniden ilk başta duyurduğu ses olan pes do
diyezde duyulmasıyla birlikte nihayetinde eser sona
ulaşmış olur. Shigenori Kudo tarafından sipariş edilen
eser ilk kez 30 Haziran 1996 tarihinde Yokohama’da
seslendirilir. (Süre 11’)
Turgut Pöğün (1977)
Müzikler
Müzik eğitimine özel piyano dersleriyle başlayan Pöğün,
1989 yılında Fırat Kutluk ile birlikte çalışmaya başladı.
1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalı’na
kabul edilen besteci, 2001’de mezun olduktan sonra
İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar
Merkezi’nde yüksek lisans çalışmalarına başladı. 2002’de
Rotterdam Konservatuarı (Codarts) Kompozisyon
Bölümü’nü kazanarak eğitimini Hollanda’da sürdürdü.
Bu kurumdan 2004 yılında mezun olarak Türkiye’ye
döndü ve 2008’de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne
Sanatları Enstitüsü’nde sanatta yeterlik çalışmalarını
tamamladı. Eğitimi süresince sırasıyla Işın Metin, Elhan
Bakihanov, İlhan Usmanbaş, Rene Uijlenhoet ve PeterJan Wagemans ile kompozisyon çalıştı. Franco Donatoni,
Klaas de Vries, Klaus Ager, Özkan Manav ve Kamran
İnce gibi bestecilerin ustalık sınıflarına ve çalıştaylarına
katıldı. Eserleri yurtiçinde ve yurtdışında seslendirilmiş ve
ulusal kompozisyon yarışmalarında ödüllere layık
görülmüştür. Daha çok oda müziğine yoğunlaşan
bestecinin, solo ve orkestral çalışmaları da mevcuttur.
Pöğün’ün müzikleri, Bilkent Senfoni Orkestrası, Bilkent
Gençlik Senfoni Orkestrası, AMIS Honor Band and
Choir, İstanbul Modern Music Ensemble, Bilkent
Ensemble, Golden Horn Brass Quartet, Duoist gibi sanat
toplulukları ve Orhun Orhon, Işın Metin, Jussi Jaatinen,
Mikko Vaananen ve Mallory Thompson gibi şefler
yönetiminde seslendirilmiştir. Bilkent Üniversitesi Müzik
ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde dekan yardımcılığı,
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Michael Ellison
Kubla Khan

Teori-Kompozisyon Ana Sanat Dalı Koordinatörlüğü,
Bilkent Yeni Müzik Günleri Sanat Yönetmenliği, BESOM
(Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği)
yönetim kurulu üyeliği, TRT Çoksesli Müzik Dairesi
Danışma Kurulu Üyeliği gibi görevler de yapmış olan
Pöğün, halen aynı üniversitede kompozisyon ve müzik
teorisi dersleri vermektedir. Müzikler I, 2010 yılında İKSV
tarafından sipariş edilmiştir. Besteci müziği ile ilgili
şunları söylüyor: “Müzikler I, 16. ve 21. yüzyıllar arasında
yazılmış olan birbirinden değerli müziklere, yaşadığım
kültür ortamı içinde verdiğim doğal bir tepki olarak
düşünülebilir. Etkisi altında kaldığım müzik türlerinden
bir seçkiyi üç kategoride ele aldım: Dinlemeyi sevdiğim
müzikler, dinlediğim müzikler ve dinlemeye maruz
kaldığım müzikler. Bu müzikleri, bende yarattığı
duygusal etkiler bağlamında ardışık olmayan alanlara
yerleştirdim. Müzikler zaman içinde art arda duyulurken,
bu müziklerin başında, sonunda, içinde ve üstünde
sürekli olarak beliren, zaman zaman varlığını hissettiren,
zaman zaman kaybolan ancak sürekli bir devinim içinde
olan, bireyin bütün müziklere veya o an içinde
bulunduğu müziğe verdiği tepkiyi anlatan bir müzik
hücresi ekledim. Müzikler I’in başında açıkça duyulan ve
“karaktersiz” olarak tanımladığım bu müzik hücresi
eserin sonuna kadar neredeyse kesintisiz bir şekilde var
oluyor. İnsanın varlığı ile başlayan bir süreç, yüz binlerce
metrekare toprak, farklı sanatların içine akıtılmış
milyonlarca fikir... Ve bugün, değerli ve değersizin yan
yana umursamazca durabildiği, etik değerlerin “orman
kuralları”na göre şekillendiği, tepki verme
mekanizmalarımızın nasırlaştığı, medeniyet projesinde
geriye düştüğümüz bir dünya.... bir Türkiye....

Yaklaşık on yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra yakın
zamanda Bristol’a yerleşen besteci Michael Ellison,
deneyimleri ve müziğin bizzat içinde yer alması
sayesinde Türk müziği başta olmak üzere doğu
müziğinden etkilenimlerini Kubla Khan (Kubilay Han)
adlı bestesinde ortaya koyuyor. “Türk Konçertosu, K
219”, “Ağırlama” ve “Elif” gibi eserleriyle Türk müziğine
yakınlığını dile getiren bestecinin soprano,
mezzosoprano, flüt, piccolo, arp, keman, viyola ve
viyolonsel için yazdığı bu yapıt, bir anlamda bestecinin
diğer çağdaş bestecilerle oluşturduğu “Elektrostatic Dreams from the East” projesinin de müzikal ifadesi
gibidir.
Kubla Khan
In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.
So twice five miles of fertile ground
With walls and towers were girdled round:
And there were gardens bright with sinuous rills,
Where blossomed many an incense-bearing tree;
And here were forests ancient as the hills,
Enfolding sunny spots of greenery.
But oh! that deep romantic chasm which slanted
Down the green hill athwart a cedarn cover!
A savage place! as holy and enchanted
As e’er beneath a waning moon was haunted
By woman wailing for her demon-lover!
And from this chasm, with ceaseless turmoil seething,
As if this earth in fast thick pants were breathing,
A mighty fountain momently was forced:
Amid whose swift half-intermitted burst
Huge fragments vaulted like rebounding hail,
Or chaffy grain beneath the thresher’s flail:
And ‘mid these dancing rocks at once and ever
It flung up momently the sacred river.

hepsi ayrı, hepsi bir
hepsi güzel, hepsi çirkin
hepsi uzak, hepsi yakın
bir bütün, paramparça”
Not: Müzikler I’in içinde bir başka besteciden alıntı
bulunmamaktadır.
Salvatore Sciarrino (1947)
Keman İçin Kaprisler, I, II, III (1976)
Nefesli çalgılar için pek çok parça, beş piyano sonatı,
çeşitli opera ve tiyatro eserleri gibi geniş ölçekli oda
müziği yapıtları yazmış olan besteci Salvatore
Sciarrino’nun 1976’da bestelediği altı parçadan oluşan
Kaprisler, yaşayan ve nefes alan müziksel paradokslardır.
Her bir Kapris, neredeyse tamamıyla en gerçek dışı
keman seslerinden (uçuk, ıslığa benzer armonikler)
oluşmuş ihtiraslı ve ustalıklı dinlemeye değer birer
parçadır. Sciarrino’nun eseri avangarttır ve besteci
eserlerinde izole titreşimler, gelişmiş çalma teknikleri, sık
sessizlikler ve geçmiş yıllara ait müziklerden (Amerikan
pop müziği gibi) ironik ya da zıtlaşan alıntılar ya da
hikâyeler kullanmasıyla tanınır. (Süre 10’)

Five miles meandering with a mazy motion
Through wood and dale the sacred river ran,
Then reached the caverns measureless to man,
And sank in tumult to a lifeless ocean:
And ‘mid this tumult Kubla heard from far
Ancestral voices prophesying war!
The shadow of the dome of pleasure
Floated midway on the waves;
Where was heard the mingled measure
From the fountain and the caves.
It was a miracle of rare device,
A sunny pleasure-dome with caves of ice!
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A damsel with a dulcimer
In a vision once I saw:
It was an Abyssinian maid,
And on her dulcimer she played,
Singing of Mount Abora.
Could I revive within me
Her symphony and song,
To such a deep delight ‘twould win me
That with music loud and long
I would build that dome in air,
That sunny dome! those caves of ice!
And all who heard should see them there,
And all should cry, Beware! Beware!
His flashing eyes, his floating hair!
Weave a circle round him thrice,
And close your eyes with holy dread,
For he on honey-dew hath fed
And drunk the milk of Paradise.
– Samuel Taylor Coleridge
Kubilay Han, buyurdu yapıla,
görkemli bir zevk kubbesi, Xanadu’da,
Alp’in, o kutsal ırmağın,
uçsuz bucaksız mağaralardan geçip
gün görmeyen bir denize aktığı yerde.

dalgaların ortasında yüzüyordu;
orada kaynak ve mağaraların
karışmış nağmeleri duyuluyordu.
buzdan mağaralı, güneşli bir zevk kubbesi,
nadir görülecek bir mucizeydi.
santurlu bir genç kız
düşlemiştim bir zaman:
Habeşli bir genç kız,
santurunu çalan,
söyleyerek Abora dağının şarkısını.
içimde yeniden canlandırabilsem
onun müziğini ve şarkısını
bana öyle derin bir haz verebilirdi ki,
o gür sesli ve uzun soluklu müzikle
o kubbeyi havada kurabilirdim,
o güneşli kubbeyi, o buz mağaralarını!
duyanların hepsi onları orada görmelidir,
hepsi haykırmalıdır, aman! dikkat!
şimşek çakan gözleri, uçuşan saçları!
onun çevresinde üç kere dolaş
ve gözlerini kapa kutsal bir korkuyla,
çünkü o çiçek özüyle beslenmiş,
ve cennet sütü içmiştir...
– Samuel Taylor Coleridge

iki kere beş millik verimli toprak
duvarlar ve kubbeler sarıldı;
bahçeler vardı, dereleri parlak,
çiçeklenmiş birçok günlük ağacı;
güneşli çayırları kucaklayan,
dağlar kadar yaşlı ormanlar vardı,

Program Notları: Halit Süha Çelikkıran

fakat o derin ve hülyalı uçurum
yeşil dağdan sedir ormanına inen
vahşi bir yer! her zaman kutsal ve büyülü.
bir kadın hayaletin dolaşıp durduğu
soluk ay ışığında sevgilisi şeytanı çağıran.
ve bu uçurumdan, sonu gelmez bir kaynaşmayla,
sanki toprağın hızlı ve derin nefes alışlarıyla,
bir an içinde güçlü bir kaynak fışkırdı:
onun hızlı ve kesintili patlamalarıyla
devasa parçalar fırladı, sıçrayan dolu gibi,
samanlı tahıl gibi harman dövenin altında.
ve bu dans eden kayaların arasında
bir an içinde savruldu kutsal ırmak.
şaşkınca beş mil boyunca menderesler yaparak
orman ve vadiden akıp geçti kutsal ırmak,
sonra uçsuz bucaksız mağaralara ulaştı
ve bir gümbürtüyle cansız okyanusa karıştı:
Kubilay, bu gümbürtünün ortasında, duydu uzaktan
ataların seslerini savaş kehaneti yapan!
zevk kubbesinin gölgesi
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Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Symphony Orchestra
Işın Metin şef conductor
Nıcola Benedettı keman violin

Nikolai Rimsky-Korsakov
Şehrazat Senfonik Süiti, Op. 35
Shéhérazade Symphonic Suite, Op.35
Largo e maestoso, Allegro non troppo
Lento.
Andantino, Allegro molto
Andantino quasi allegretto
Final: Allegro molto frenetico

© Mehmet Çağlarer

Mikhail Glinka
Ruslan ve Ludmilla Uvertürü
Overture to Ruslan & Lyudmilla

Işın Metin
Işın Metin müzik eğitimine doğduğu şehir İstanbul’da
küçük yaşlarda başladı. 1987’de Bilkent Üniversitesi,
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne kabul edildi;
2001’de Bilkent’teki sanatta yeterlik eğitimini yüksek
şeref derecesi ile tamamladı. Işın Metin, 1990’lı yıllarda
Bilkent Gençlik Korosu’nun şefliğini yaptı. 2002 yılında
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın
kuruluşuna danışman ve kurucu müzik direktörü olarak
katkıda bulundu. Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası’nı
2005 yılından beri yönetmekte olan Metin bu genç
orkestra ile konserler ve turneler gerçekleştirdi. 2007
yılında Dünya Gençlik Orkestrası’nın turnesinde
konserler yönetti. Türk-Yunan Gençlik Orkestrası’nın
kurucularından olan Metin, 2009 yılında orkestranın
Yunanistan turnesinde konserlerini yönetti. Işın Metin
1996’dan beri seçkin orkestraları yönetmek üzere çeşitli
ülkelerden davetler aldı. ABD, Almanya, Arnavutluk,
Azerbaycan, Fransa, İspanya, Karadağ, Rusya, Şili ve
Ukrayna’da yönettiği orkestraların yanı sıra 2010–11
konser sezonunda Avustralya, Almanya, Brezilya, Çin,
Çek Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, Portekiz, Rusya, Tayvan
ve Yunanistan’da çeşitli orkestralarla konuk şef olarak
konserler verdi. Metin 2003 yılında Türkiye’nin ilk daimi
özel sanat topluluğu Bilkent Senfoni Orkestrası’na sanat
yönetmeni olarak atandı. Metin, bu süreçte BSO

18.06.2011, 20.00
Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Işın Metin
Işın Metin started his music education at an early age in
his home city of İstanbul. He was admitted to the
Bilkent University, Faculty of Music and Performing
Arts in 1987, and concluded his studies in 2001
receiving a DMA. During 1992–97 Işın Metin
conducted the Bilkent Youth Choir (European Grand
Prix). He founded the Eskişehir Symphony Orchestra,
as artistic advisor and founding music director in 2002.
He has been working with the Bilkent Youth Symphony
Orchestra since 2005. Metin conducted the World
Youth Orchestra in its 2007 tour, co-founded the GreekTurkish Youth Orchestra in 2008 and conducted its
2009 tour. Since 1996 Metin has guest conducted
prominent orchestras around the world in Australia,
France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Portugal,
Russia, Spain, Taiwan, Ukraine and USA. Metin was
appointed as the Artistic Director of the Bilkent
Symphony Orchestra in 2003. He modified and
redesigned the orchestra programming to include
concerts and recordings of large-scale orchestral works
as well as masterpieces by Turkish composers with
internationally renowned artists. 2004 was the start of
the Rising Star series, hosting young soloists. Special
education and social benefit concerts were also
incorporated in to the programming for long-term
cooperation with NGOs and foundations. With Metin’s
initiative, the orchestra started releasing CD’s with
prominent record labels such as EMI, CPO, Naxos and
ALPHA. Metin is also noted with his compositions,
which are the “Concerto for Violin”, Symphonies no.1
and No.2, Symphonic Movement “Intuitions”,
Symphonic Sketches, String Quartets, “Miniatures” and
Suites. In recognition of his achievements and his
contributions to the artistic platform in Turkey and
abroad, Metin has received prestigious awards such as
the SCA “Silver Medal” and the MIMF Hanri Atat Price.
UNICEF - Turkey, named Bilkent Symphony Orchestra
and Işın Metin Goodwill Ambassadors.

© Kevin Westenberg

DOĞUDAN MASALLAR
TALES FROM THE EAST

Piotr Ilyich Tchaikovsky
Re Majör Keman Konçertosu, Op. 35
Violin Concerto in D Major, Op. 35
Allegro moderato, Cadenza, Allegro moderato
Canzonetta (Andante)
Finale (Allegro vivacissimo)

Nıcola Benedettı
Kariyeri boyunca sürdürdüğü yeni yapıtları seslendirme
tutkusu, Nicola Benedetti’yi İngiltere’nin en yaratıcı genç
kemancılarından biri olarak müzik gündemine yerleştirdi.
2004 yılındaki BBC Yılın Genç Müzisyeni Yarışması’nda
Szymanowski’nin Keman Konçertosu’nu çalması, az
bilinen veya yeni yapıtlara gösterdiği ilginin ilk işaretlerini
veriyordu. Sir John Tavener ve James MacMillan’ın yeni
sipariş edilmiş bestelerini kaydetti; Wyton Marsalis ve
diğer sanatçılarla caz esintili bir repertuar üzerinde çalıştı
ve özgün barok performanslar üzerine araştırmalar
gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezonlarda İngiltere ve
İrlanda’nın en iyi orkestralarının çoğuyla çaldı ve
Deutsche Symphoniorchester Berlin, Rusya Ulusal
Orkestrası, Zürih Tonhalle, NDR Senfoni, Çek Filarmoni,
KBS Senfoni, Seul ve Japonya Filarmoni gibi topluluklarla
çalmak üzere davet edildi. Kuzey Amerika’da Toronto
National Arts Centre, Vancouver, Colorado, Phoenix ve
Indianapolis senfoni orkestralarıyla konserler verdi. BBC
Proms’daki ilk konserini geçtiğimiz yıl Donald Runnicles
yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası ile veren genç
sanatçı, 2010–2011 sezonunda Kraliyet Filarmoni ve
Bournemouth Senfoni orkestraları ile konçertolar
seslendirdikten sonra, 2011 başında Avrupa Birliği Oda
Orkestrası ile Vivaldi’nin Dört Mevsim’ini seslendirdiği
bir İngiltere turnesi gerçekleştirdi. Ardından Kraliyet
İskoç Ulusal Orkestrası ile Korngold’un Keman
Konçertosu’nu seslendirdi. 2008 BRIT Ödülleri’nde
Genç İngiliz Klasik yorumcu ödülünün sahibi olan Nicola
Benedetti’nin Çaykovski ve Bruch’un konçertolarını
Jakub Hrusa yönetimindeki Çek Filarmoni Orkestrası
ile seslendirdiği beşinci albümü yayınlandı. Sanatçı,
Jonathan Moulds’un izniyle 1712 yılı civarında yapılmış
bir Earl Spencer Stradivarius çalıyor.

programlarına ve repertuarına büyük çaplı orkestra
eserleri ve çağdaş bestecilerin yapıtlarını ekledi. Bilkent
konser sezonlarında, uluslararası platformda seçkin
seviyelere ulaşmış Türk ve yabancı sanatçıların Bilkent
Senfoni Orkestrasıyla birlikte yorumladığı Türk
kompozitörlerinin eserlerine yer verdi. Bu eserlerin
kayıtlarının ve orkestranın gerçekleştirdiği diğer kayıtların
EMI, Naxos, Alpha gibi prestijli uluslararası plak
markaları tarafından yayınlanmasını sağladı. Metin’in
önemli kompozisyonları arasında Birinci ve İkinci
Senfoni, Senfonik Bölüm “Sezgiler”, “Keman
Konçertosu”, Senfonik Skeçler, Yaylı Dörtlü’ler
bulunmaktadır. Sanatçı elde ettiği başarıların takdiri
olarak, SCA Gümüş Madalya’sı ve MUMF Hanri Atat
ödülleriyle takdir edildi. Metin 2009 yılında Bilkent
Senfoni Orkestrası ile birlikte UNICEF Türkiye Milli
Komitesince, İyi Niyet Elçisi ilan edildi.
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Nıcola Benedettı
Throughout her career, Nicola Benedetti’s desire to
perform new works has shown her to be one of the
UK’s most creative young violinists. Her choice to play
Szymanowski’s Violin Concerto at the BBC Young
Musician of the Year competition in 2004 was just the
beginning of her focus on lesser-known repertoire and
new music. She has recorded newly commissioned
works by Sir John Tavener and James MacMillan,
worked on jazz-influenced repertoire with Wynton
Marsalis and others, and explored authentic baroque
performance. In recent seasons she has performed with
many of the leading orchestras in the UK and Ireland
and has received invitations to work with international
orchestras that include the Deutsche SymphonieOrchester Berlin, Russian National Orchestra, Zurich
Tonhalle Orchestra, NDR Symphony Orchestra, the
Czech Philharmonic, KBS Symphony, Seoul and the
Japan Philharmonic. She has also performed in North
America with the Toronto, National Arts Centre
Orchestra and with the Vancouver, Colorado, Phoenix,
and Indianapolis Symphony orchestras. Last summer
Nicola made her BBC Proms debut in London (with the
BBC SSO/Donald Runnicles). During 2010/11 Nicola
Benedetti will perform concertos with the Royal
Philharmonic and Bournemouth Symphony orchestras,
and at the beginning of 2011 she toured the UK with the
European Union Chamber Orchestra (Vivaldi’s Four
Seasons), followed by concerts with the Royal Scottish
National Orchestra (Korngold’s Violin Concerto).
Winner of a 2008 Classical BRIT Award for Young
British Classic Performer, Nicola Benedetti recently
released her fifth album, featuring the Tchaikovsky and
Bruch concertos with the Czech Philharmonic
Orchestra and Jakub Hrusa. She plays the Earl Spencer
Stradivarius (c. 1712), courtesy of Jonathan Moulds.

Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO), 1993’te Bilkent
Üniversitesi’nin özgün bir sanat projesi olarak kuruldu.
Orkestranın daimi kadrosu Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi’nin öğretim elemanlarından oluşmakta. Türkiye
dışında 12 ülkeden sanatçıların oluşturduğu bu kadroya
Bilkent’te lisansüstü düzeyinde akademik çalışmalarını
sürdüren yerli ve yabancı genç sanatçılar da katılıyor.
Bilkent Senfoni Orkestrası, bu özellikleriyle, Türkiye’nin
ilk özel, akademik, uluslararası sanat topluluğu. Orkestra
her yıl verdiği 50’yi aşkın konser, bunların televizyon,
radyo yayınları ve CD’leri ile kısa zamanda seçkinleşti.
“Bilkent Konserler Dizisi”, “Türk Bestecileri Dizini”,
“Bilkent Anadolu Müzik Festivali” ve “Erzurum Köşesi”
gibi özgün etkinliklerle sanat yaşamına kalıcı ve geniş
boyutlu katkılar sağlamak, yurtiçinde turne konserleri
yoluyla nitelikli müzik beğenisini yaygınlaştırmak;
yurtdışında, uluslararası etkinliklere katılmak, ortak
amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

orkestranın temel ilkeleri arasında. BSO bu amaçlar
doğrultusunda Türkiye’nin tüm illerine ve Almanya,
Belçika, Portekiz, İsviçre, İtalya ve Japonya’ya turneler
gerçekleştirdi. Orkestra kendi müzik yapım etiketi
BMP’nin yayınladığı 30’un üzerinde CD’ye ek olarak son
yıllarda uluslararası plak şirketleriyle çalışmaya
başlamıştır. Bu CD’ler bir Türk topluluğunun EMI, Naxos,
CPO ve Alpha gibi seçkin etiketler tarafından yayınlanan
ilk yapımlardır. Geniş uluslararası beğeni toplayan bu
yapımlar, BSO’nun zengin repertuarını yüksek bir icra
yeterliği ile sergilediği eserlerden oluşmakta. Uluslararası
yapımcılar tarafından yayınlanan bu CD’lerde orkestranın
misyonu doğrultusunda, yerli bestecilerin eserleri de yer
almaktadır. 2010–11 konser sezonunda şefler Işın
Metin’in sanat direktörlüğü ve Klaus Weise’nin müzik
direktörlüğünde etkinliklerini sürdüren Bilkent Senfoni
Orkestrası, dinleyicilerini Bilkent Konser Salonu (800),
Bilkent Odeon (4000) ve Bilkent Erzurum Konser
Salonu’nda (300) ağırlamaktadır. Schleswig-Holstein
Müzik Festivali, bu yıl Türkiye’yi konuk kültür ortağı ilan
etmiştir. Festivalin daveti üzerine Temmuz 2011’de
“Merhaba Türkiye” serisinin açılış konserlerini
gerçekleştirecek olan BSO konser sezonunu Almanya’da
tamamlayacaktır.
Bilkent Symphony Orchestra
The Bilkent Symphony Orchestra was founded in 1993
as an original artistic project of Bilkent University. The
orchestra is composed of proficient artists and
academicians of the Faculty of Music and Performing
Arts from Turkey and 12 countries. Young artists,
continuing their post-graduate studies at Bilkent
Institute of Music and Performing Arts also join to
further expand the orchestra in concerts. With these
characteristics the Bilkent Symphony Orchestra, is the
first permanent, private, international and academic
ensemble in Turkey. BSO has distinguished itself with
over 50 concerts per year with eminent international
soloists and conductors and the broadcasts of these
performances. With events such as the “Bilkent Concert
Series”, “Turkish Composers Cycle”, “Education
Concerts” and “The Bilkent International Anatolia
Music Festival” and the TV series “Erzurum Corner”,
the orchestra aims to bring classical music to large
audiences, to spread the appreciation of music,
undertake international activities and develop
cooperation with institutions at home and abroad.
Along these objectives the orchestra has toured to Italy,
Germany, Belgium, Portugal, Switzerland, Japan as well
as all regions of Turkey. BSO’s record label Bilkent
Music Production has released over 30 CD’s of the
orchestra’s programs since its founding, commercial
recordings for worldwide distribution with international
labels followed. Recent productions are marked as being
the first CD’s by a Turkish ensemble, released
internationally by prestigious labels such as EMI,
NAXOS, CPO and Alpha. These sets feature a wide
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repertoire performed by and showcasing BSO’s highly
acclaimed proficiency as well productions underlining
one of BSO’s missions of presenting works by Turkey’s
eminent composers. Continuing its 2010/11 concert
season under artistic direction and conductor Işın
Metin and music director and conductor Klaus Weise,
the orchestra welcomes audiences regularly at the
Bilkent Ankara Concert Hall (800), Bilkent ODEON
(4000) and Bilkent Erzurum Concert Hall (300). This
season will end abroad as Turkey has been chosen as
the focus country of the Schleswig-Holstein Music
Festival with BSO opening the “Merhaba Türkiye”
concert series in Kiel, Lübeck and Hamburg.

PROGRAM NOTLARI
Mikhail Glinka (1804–1857)
Ruslan ve Ludmilla Uvertürü
9 Aralık 1836’da St Petersburg’da temsil edilen Çar İçin
Bir Hayat operasının başarısı üzerine İmparatorluk
Şapeli’ne koro şefi olarak atanan Glinka’nın ikinci
operası, 9 Aralık 1842’de yine St Petersburg Operası’nda
sahnelenen Ruslan ve Ludmilla oldu. Ünlü yazar Puşkin’in
bir şiiri üzerine, bizzat kendisinin bir libretto
hazırlayacağını uman, ancak yazarın 1837 Şubat’ında bir
düelloda yaralanarak ölmesi üzerine ümidi suya düşen
Glinka, önce arkadaşı Konstantin Bakturin’e bir senaryo
hazırlattı. Onun sarhoş halde bir saatte yazdığı senaryoyu
da yine içki arkadaşlarından subay V. Feodoroviç
geliştirdi. Bu arada Puşkin’in şiirleri şarkıya da uygulandı.
Sonra da arkadaşı Nestor Kukolnik’in üçüncü sınıf
melodramı, eski Rusya’nın tarihi kişileriyle işlenen libretto
üzerine çalışıldı. Ama opera librettosu N. Markeviç ve M.
Gedeonov’un şiirleriyle ancak 1856’da son şeklini aldı.
Opera ilk sahnelenişinde pek başarı kazanamamasına
rağmen 32 defa sahnelendi; çocuklar masal dekorlarını,

renkli kostümleri beğenmişti. Buna karşılık denizcilik
okulu öğrencileri ve yeni mezun genç subaylar ceza
yerine bu can sıkıcı(!) operaya gönderiliyordu... Ancak
bestecisinin ölümünden ve 1859’daki ikinci temsilden
sonra eser tüm zamanların en büyük Rus operalarından
biri olarak ilan edildi. César Cui’nin deyimiyle, Glinka
kendinden önce hayal bile edilemeyen yeni ufuklar ve
yollar açmıştı. İlk operasında halk ezgilerini olduğu
gibi kullanan Glinka, bu kez halk müziğini işleyerek
değerlendirmiş ve Ruslan ve Ludmilla operası, Balakirev,
Cui, Rimsky-Korsakov, Borodin ve Mussorgsky’yi
etkilemiş; bir bakıma ulusal Rus operasının başlangıcı
olmuştu. Kötü kalpli cüce Çernomor’un marşı
Mussorgsky’den, Prokofiev’e ve Stravinsky’ye kadar
küçük grotesk müzikler için örnek olmuş, Prens Ratmir’in
tasvirinde doğu gizemi Rus müziğinde etkisini kabul
ettirmişti. Ruslan ve Prens Svetozar ise kahramanlık
yansıtan müziğiyle diğer bestecilere yol göstermişti...
Beş perdelik operanın konusu 9. yüzyılda orta Rusya’da
geçer. Kiev Prensi Svetozar’ın güzel kızı Ludmilla’ya üç
talip çıkmış ve kız Şövalye Ruslan’ı beğenmiştir. Korkak
savaşçı Farlaf ve şair Prens Ratmir’den sonra beliren
dördüncü kişi cüce büyücü Çernomor kızı kaçırır. Babası
ise kızını, kurtaranla evlendireceğini ilan eder. Ruslan
büyücü Finn’in söylediği yeri bulmak için yola çıkar ve
fırtına üfleyen çok büyük bir başın altından aldığı sihirli
kılıçla kızı aramayı sürdürür. Çernomor’u bulur; büyülü
sakalını keserek onu öldürür ve Ludmilla’yı kurtarır. Arada
Farlaf kızı tekrar kaçırır ama onu büyülü uykusundan
uyandıramayınca, Ruslan büyücü Finn’in verdiği yüzükle
kızı uyandırır ve mutlu sona ulaşır... Dış ülkelerde pek
oynanmayan ve ancak bir kez Berlioz’un yardımıyla
Paris’te sahnelenen operanın en sevilen yeri 2. perdeki
Farlaf’ın Rondosu ile canlı yapıdaki Uvertür’dür. 4/4’lük
ölçüde, re majör tonda, sevimli havada ve sonat
formundaki kısa uvertürün ilk teması operanın parlak
final korosundan kaynaklanır. Tüm orkestranın fortissimo
akorlarıyla başlayan uvertürde bu ilk temayı kemanlar,
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viyolalar ve flüt –diğer çalgıların eşliğinde– duyurur.
Tahta üfleme çalgıların pizzicato eşlikteki parlak
geçişinden sonra zarif ve ezgisel ikinci tema viyola,
viyolonsel ve fagotla belirir; bu tema da 2. perdeki
Ruslan’ın aryasından alınmıştır. Tüm orkestranın
katılımıyla tema güçlü gelişir ve bitiş temasına yol açar.
Kısa ve özgür bir fantezi tarzı geçişten sonra birinci tema
yaylılarda tekrar belirir ve uvertürün üçüncü bölmesini
başlatır; ikinci ve bitiş temaları tekrar işlenir. Coda’da ise
birinci tema tekrar belirir ve müzik tarihinde ilk kez “tam
ton skalası” kullanılır. Parlak coda metal üflemelerin çan
benzeri tınılarıyla zenginleştirilir ve etkili şekilde bu
Konser Uvertürü’nü sona erdirir. İlginç bir öyküyü de çar
devri diplomatlarından Rus yazar Aleksander Andreyevski
anlatır: 1842 yılında tüm zamanların en virtüöz piyanisti
Liszt zafer turnesinin sonunda Petersburg’a gelir. İkinci
resitalinin sonunu da piyano doğaçlamalarına ayırmıştır;
isteyenlerin dileklerini, temalarını vermelerini ister. Glinka
da Ruslan ve Ludmilla’nın iki önemli temasını bir kâğıda
yazarak sahneye yollar. Liszt her iki temayı da olağanüstü
varyasyonlarla işleyerek Glinka’nın kalbini kazanır. Glinka
da evinde Rus tarzı bir davet düzenleyerek piyanisti davet
eder. Çam ve ardıç ağaçlarıyla süslenen salondaki
rengârenk halıların ortasında bir çama asılı büyük bir fıçı
rom vardır. Renkli lambalarla aydınlatılan salona giren
Liszt, Rus usulü selamlanır: Havaya fırlatılarak yere
düşmeden önce hayranları tarafından tekrar yakalanır...
(Süre 6’)
Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
Re Majör Keman Konçertosu, Op. 35
Allegro moderato, Cadenza, Allegro moderato
Canzonetta (Andante)
Finale (Allegro vivacissimo)
Çaykovski’nin 1878 baharında İsviçre’de Cenevre gölü
kıyısındaki Clarens’da, hiç görmediği hamisi Nadejda
von Meck’in davetlisi olduğu günlerde yazdığı ve 11
Nisan günü tamamladığı Keman Konçertosu’nun kaderi
de, üç yıl önceki piyano konçertosununki gibi oldu...
Besteci, Antonina Milyukova ile sadece üç ay süren
evliliğinden kurtuluşu Avrupa’ya kaçmakla bulmuş,
ruhsal dengesine yeniden kavuşmuştu. Bu arada genç
Rus kemancı Joseph Kotek’in sürekli isteği üzerine bir
keman konçertosu üzerinde çalışmaya başlamış, ünlü
Joseph Joachim’in öğrencisi olan bu virtüözün da teknik
yardımıyla süregelen çalışmalarını 19 Mart tarihli
mektubunda Nadejda von Meck’e şöyle anlatmıştı:
“... Birinci bölüm bitti, yarın ikinciye başlıyorum.
Havamdayım ve bu rahatlıkla, zamanın nasıl geçtiğini
farketmeden kolayca çalışabiliyorum”. Çaykovski bu
arada, yazdığı ikinci bölümü beğenmemiş ve yeni bir ağır
bölüm yazmış; eskisini ise Opus 42, “Souvenir d’un lieu
cher” (Sevilen Bir Yerin Anısı) olarak adlandırdığı, üç
bölümlü eserin başına Méditation ismiyle almıştı. 25 gün
içinde tamamlanan eserin ilk yorumu için üç yıl gerekti:
1875’teki keman ve orkestra için Melankolik Serenad’da

olduğu gibi, bu konçertoyu da Leopold Auer’e (1845–
1930) ithaf eden besteciyi, ünlü virtüöz ve keman
öğretmeni şu sözlerle reddediyordu: “Dostum, eseri
keman için tekrar düzenledikten sonra getirin; onu bu
haliyle kimse çalamaz.” Konçerto ancak üç yıl sonra
Viyana’da seslendirilebildi. Helmesberg’in öğrencisi olan
Adolf Brodsky’nin 4 Aralık 1881 günü, Hans Richter
yönetimindeki orkestra eşliğinde filarmoni konserlerinde
seslendirdiği esere tepki büyük oldu. Konserin
provasında, sadece yazım hataları düzeltilebilmiş,
konçerto doğru dürüst çalınmamıştı bile. Bu nedenle
orkestra tüm partisini ancak duyulabilir gibi, pianissimo
yorumlamış; solist alkışlanmış, eser yuhalanmıştı. Acı
dilli eleştirmen Eduard Hanslick’in yazısında şu satırlar
da vardı: “Çaykovski pek sık rastlanan bir yetenek değil;
o, tanıdığımız eserlerine göre zevksizliği ve zorlama deha
gösterisiyle, orijinallikle kabalığın, mutlu esinle sonsuz
ukalalığın garip bir birleşimiydi. Bu keman konçertosu de
öyle! Ayrıca keman da çalınmadı, yolundu; morarıncaya
kadar pataklandı. Tüyler ürperten bu güçlükleri falsosuz
çalabilecek kahraman var mıdır bilinmez ama kemancı
Brodsky, bizden az olmamak üzere, bu işkenceye
katlandı... Slav hüzünlü Adagio bizi biraz sevindirir gibi
geliştiyse de, yabani ve adi çehrelerin görüldüğü, kaba
küfürlerin duyulduğu finalde, hatta bu yabanilerin kafayı
çektikleri ispirtonun kokusunun burnumuza geldiğini
hissettik. Ressam F. Vischer’in dediği gibi, böylece ilk
kez, koktuğu işitilen müzik parçalarının da var
olabileceğini acıyla düşünebileceğiz...” Wagner ve
Bruckner’i de sert yazılarıyla hırpalayan Hanslick, böylece
müzik tarihinin, belki de en çirkin eleştirisinin sahibi
olmuştu... Brodsky’nin cesurca çalmayı sürdürdüğü
konçerto, önce Londra’da, sonra da Avrupa’nın diğer
kentlerinde başarı kazandı. Hatta sonunda Leopold Auer
de eseri beğenerek repertuarına aldı ve başlıca
savunucuları arasına katıldı. Üç bölümden oluşan Keman
Konçertosu’nun 1. Bölümü “Allegro moderato” başlığını
taşır. Ilımlı çabuklukta re majör tonda ve 4/4’lük ölçüdeki
orkestra girişinde, giderek artan bir güçle ana tema
sezdirilir. Beş mezürlük zarif bir kadansla giren keman,
çok hafif eşlikte ana temayı duyurur; sonra çift seslerle
bir oktav tizden temayı tekrarlar ve geçiş temasını
duyurur. Akıcı pasajlarla, parlak figürlerle doruğa
ulaştıktan sonra giren la majör tondaki lirik ikinci tema
sergilenir. Parlak sunuştan sonra orkestra tüm gücüyle
ana temaya döner ve temaların son mezürlerini Polonez
ritminde (alla Polacca) işler. Bu iki temayı izleyen ve
Çaykovski’nin kendine ait olan bu çok güçlü kadansla
gelişim sona erer. Flütün ezgisiyle tekrar ana temaya
dönülür. Serimde kemanın temaları özgürce tekrar
değerlendirmesinden ve ikinci temayı bu kez re majörde
sunmasından sonra temanın karakterine uygun neşede,
canlı ve parlak (Allegro giusto) tempodaki coda’ya
ulaşılır. Heyecanlı bir Rus halk dansını anımsatan son
mezürlerdeki yeni ezgiyle birinci bölüm, bir final
havasında sona erer. Sol minör tonda, 3/4’lük ölçüde ve
ağırca (Andante) tempodaki 2. Bölüm, Canzonetta
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(Küçük Şarkı) başlığını taşır. Sakin –Hanslick’in tanımıyla
hüzünlü ve Slav yapısındaki– ezgi, klarnetin önderliğinde
üfleme çalgılar tarafından seslendirilen girişten sonra,
sürdinli kemanla duyurulur. Flütün varyasyonla süslediği
melodi, kemanın mi bemol majör tonda karşıt bir
temayla cevabına yol açar. Bu lirik ve güzel tema, üfleme
çalgıların ilginç staccato eşliklerinde de duyurulur;
orkestra girişinin tekrarından sonra, orkestranın güçlü
atağı izler ve ara verilmeden üçüncü bölüme geçilir.
Rondo formunda, re majör tonda ve 2/4’lük ölçüdeki
çabuk ve çok canlı (Allegro vivacissimo) tempodaki
finalin ilk temasını orkestra başlatır; solo keman, virtüöz
kadanslarla bu motifi geliştirir. Ana tema daha sonra
duyulur. Olağanüstü hızda kadanslarla süslenen tema
arada orkestra geçitleriyle soluklanır. Çigan stilinde hızlıağır, virtüöz-lirik bölmelerle gelişen bölüm, ağır yerlerde
üfleme çalgılara da zarif biçimde kendini duyurma
olanağı sağlar. Glissando’lar (kaymalar), armonik sesler,
üfleme çalgıların yankılı tekrarları bu folklorik temayı
süsler. Sonda çok hızlı ve ateşli bir Kazak dansı
havasındaki eser, parlak sona ulaşır. (Süre 34’)
Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908)
Şehrazat Senfonik Süiti, Op. 35
Largo e maestoso, Allegro non troppo
Lento.
Andantino, Allegro molto
Andantino quasi allegretto
Final: Allegro molto frenetico
Müzikte ulusalcı olmanın, teknik yetersizliğin bir özrü
olamayacağını söyleyen Rimsky-Korsakov’un orkestrayı
olağanüstü kullanışına örnek gösterilen Şehrazat
Senfonik Süiti’nin konusu 1001 Gece Masalları’ndan
alınarak 1888’de bestelenmiş, kendisine Sadko’da çok
yardımı dokunacak olan sanat ve müzik eleştirmeni
Vladimir Stasov’a (1824–1906) ithaf edilmiştir. RimskyKorsakov partisyona eseriyle ilgili şu bilgileri eklemiş:
“Sultan Şehriyar kadınların vefasızlığına ve sahteliğine
inandırılmıştır; bu nedenle de eşlerinin her birini ilk
geceden sonra öldürtmeye yemin etmiştir. Ancak
Şehrazat, Sultan’a 1001 gece boyunca anlattığı ilginç
masallarla hayatını kurtarır. Giderek meraklanan Sultan
bu idam hükmünü her gün geciktirir ve sonunda da bu
kanlı plandan vazgeçer. Şehriyar’a Şehrazat pek çok
mucize anlatır; bunları, şairlerin dizelerini, halk
şarkılarının sözlerini masal ve maceralarla birleştirerek
gerçekleştirmiştir.” Rimsky-Korsakov ayrıca dinleyicilerin
hayal gücünü desteklemek için kullandığı epizotları şöyle
açıklamış: “Şehrazat’ı bestelerken 1001 Gece
Masalları’ndan alınan ayrı, birbiriyle ilgisiz epizot ve
tabloları değerlendirdim: Prens Kalender’in fantastik
öyküsü, Prens ve Prenses, Bağdat Festivali ve üzerinde
bronz savaşçı bulunan kayalıkta geminin parçalanışı.
Birleştirici unsur olarak ise birinci, ikinci ve dördüncü
bölümlerin başında ve üçüncü bölümün
intermezzo’sunda keman solo için kısa

introdüksiyonlarla Şehrazat’ın haşin Sultan’a harika
masallarını anlatmasını yansıttım; dördüncü bölümün
bitimi (conclusion) de aynı artistik amaçla yazıldı.
Süitimde boş yere leitmotifler, değişmez aynı şiirsel
fikirler ve kavramlar aranıyor. Buna karşı çoğunlukla
leitmotif gibi görünen şeyler yalnızca senfonik gelişim
için kullanılan saf müzik malzemesi motifleridir. Bu
motifler birbirlerini değiştirerek, bağlantı kurarak süitin
her yanına yayılmış, işlenmiştir. Bazen de değişik tarzda
belirerek ayrı görüntü, hareket ve resmi canlandırır.
Bestelerimde çok belirgin bir program aramaktan
hoşlanmadığım için sonradan (yeni baskıda) her bölümü
tanımlayan Deniz ve Sinbad’ın Gemisi, Kalender’in
Öyküsü gibi, ima eden başlıkları kaldırmaya yöneldim.
Şehrazat’ı bestelerken bu imaları dosdoğru ifade
etmiştim; ancak yavaş yavaş dinleyicinin hayal gücünün
benim fantezimin yol aldığı izleri bulması için her
dinleyiciye de, arzu ve keyfine göre daha çok zaman ve
özel kavrama olanağı sağlamayı öngörmüştüm. Dinleyici
benim parçamı senfonik müzik olarak beğendiği
takdirde, bazı çeşitli masal mucizelerinin Doğu’nun
masal âlemine karşı uyandırdığı şüphe etkisinin
kaybolması ve arka arkaya çalınan dört parçanın hepsinin
de aynı tema üzerine yazıldığı fikrinin ortadan kalkması
tüm arzumdur. Eğer öyle olsaydı, süitim özellikle
Şehrazat ismini taşır mıydı? Çünkü bu isim ve 1001 Gece
Masalları’ndan adlı alt başlık herkesin kafasında Doğu’yu
ve masallarını hatırlatmaz; bunu yanında, müzikal
serimdeki (exposition) belirli detaylar, bunun hep aynı
(Şehrazat olması gereken) kişi tarafından haşin kocasını
eğlendirmek için anlatılan tüm bu değişik masallar
gerçeğini ima eder.” Temaların sık sık duyuluşunun sıkıcı
olmamasının nedeni, öğrencileri olan Respighi ve
Stravinsky’nin hayran kaldığı sihirli orkestrasyon olan bu
renkli ve şiir dolu süitte, 1. Bölümün 2/2’lik ölçüdeki ağır
ve törensel (Largo e maestoso) tempodaki fortissimo
kısa girişinde (introduction) önce yaylı çalgılar, klarnetler,
fagotlar, trombonlar ve tubanın teksesli (unison)
duyurdukları gösterişli tema ile Sultan Şehriyar
tanımlanır: Acımasız Sultan, Şehrazat’a zalim cümlesini
söylemiştir. Şehrazat ise, 4/4’lük ölçüde, ağır (Largo)
tempoda ve duygulu (espressivo) anlatımlı keman
solosu ile zarif biçimde, tatlılıkla onun gönlünü alır.
Tizlerde bir kadans ile sona eren bu tema, gerçekten de
en zalimleri bile yumuşatacak bir güzelliğe sahiptir.
Şehrazat öldürülmeden önce “Deniz ve gemici Sinbad”ın
harika öyküsünü anlatmak istemektedir. Masalına denizi
anlatarak başlar. Yaylı çalgılarda hafifçe yuvarlanan,
sallanan bir figür; 6/4’lük ölçüde, mezzoforte ve pek hızlı
olmayan (Allegro non troppo) tempoda denizi yansıtır.
Bu bölmede Şehriyar sabırsızca cümlesini tekrarlar,
ancak vahşi öfkesi yavaşça azalır, istemeyerek dinlemeye
koyulur. Şehrazat, Sinbad’ın öyküsüne başlar: 6/4’lük
ölçüde monoton bir anlatımla ilginç masal sürerken
Şehriyar zaman zaman eski yeminini hatırlamakta,
Şehrazat ise öyküyü bırakıp onu –keman solosu teması
ile– yumuşatmaya çalışmaktadır. Sonunda öfkesinin
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azaldığı, flüt tarafından tatlı (dolce) şekilde duyurulan
Şehriyar teması ile anlaşılır. 2. Bölüm geniş (Lento),
ağırca (Andante) ve çok çabuk (Allegro molto)
tempolarda sürer ve Prens Kalender başlığını taşır.
1001 Gece Masalları’nda üç Kalender öyküsü vardır ve
dilenerek dolaşan bir derviş olan Kalender her keresinde
bir prense dönüşür. Rimsky-Korsakov hangi öyküyü
kullandığını belirtmemiştir. Bölümde önce, Şehrazat’ın
tatlı keman solosu belirir. Daha sonra fagot, masalı
hımhım şekilde burnundan anlatan doğulu masalcıyı
ustaca taklit ederek, 3/4’lük ölçüde, tatlı ve duygulu
(dolce ed espressivo) şekilde ve ağırca (Andante)
tempoda, Kalender’in öyküsünü duyururken sürdinli dört
kontrbas ona eşlik eder. Bu temayı önce arp eşliğinde
obua, sonra kemanlar, en sonda da tahta üflemeler ve
korno pizzicato yaylı çalgılar eşliğinde seslendirir. Birden
ortam değişir, savaşçı bir temayı trombonlar, –
trompetlerin ekolu cevabıyla– sürdinli olarak ilan eder;
bu tema yine Şehriyar’ın sert temasını anımsatır. Ritim
parlak bir marşa dönüşür, önceki temalardan fragmanlar
belirir, giderek canlanan, neşelenen bölüm, RimskyKorsakov’un usta orkestrasyonu ile sanki genç
bestecilere bir çalgılama dersi verir gibi tüm renkleri,
nüansları, kontrastları yansıtarak sona erer. 3. Bölüm
ağırca, çabukça gibi (Andantino quasi allegretto)
tempoda, 6/8’lik ölçüde ve hafifçe başlayan büyüleyici bir
romans havasında Genç Prens ile Genç Prenses’in aşkını
yansıtır. Ancak Rimsky-Korsakov bu bölüme hangi masalı
örnek aldığını yine belirtmemiştir. Bölüm kemanların
sevimli ve zarif şarkısıyla başlar. Bu şarkı da, zaman
zaman Şehrazat temasıyla kesintiye uğrar. Daha sonra
bir dans epizodu gelir: Sanki genç prenses, esirlerinin
prensin huzurunda dans etmesini emretmiştir. Zarif
(grazioso) şekilde gerçekleşen dansta, vurma çalgıların,
triangle (üçgen), def, trompet ve timpaninin olağanüstü
ustalıkla değerlendirilişi oryantal bir hava yaratır.
Bölümde ilk kez Şehrazat’ın teması duyulur. Bu defa
solo kemanın anlatacağı daha çok şey var gibidir. Fakat
yine de sonunda genç âşıkların öyküsüne devam edilir.
4. Bölüm oldukça çabuk (Allegro molto) tempodadır ve
Bağdat’ta Festival ile başlar. Ancak daha önce Sultan
Şehriyar’ın bu öykülere son vermek isteyen havada
teması belirirse de, Şehrazat onu yine yatıştırmış,
resitatif keman solosu festivale yol göstermiştir. Bağdat
Festivali daha önceki temaların karışımıyla 6/16’lık
ölçüdeki ana tema ve 3/8’lik ölçüdeki ikinci tema ile
çılgın bir dansa dönüşür. İkinci bölümün savaşçı sert
teması, üçüncü bölümden romans gibi temalar da dansa
karışır. En sonunda trombonun, geminin mıknatıslı
dağa (ya da üzerinde bronz savaşçı bulunan kayaya
çarpmasını) canlandırışı, denizdeki fırtına havası bu
festivale son verir. Rimsky-Korsakov belki de, eski
denizcilik yıllarından kalan anılarını da değerlendirerek
ustaca oluşturduğu fırtına ile bu kazayı canlandırır.
Fırtına, ritmin 6/4’lük ölçüye geçmesiyle diner; daha
barışçı ve sakin bir hava oluşur. Bu heyecanlı masal
Şehriyar’ı Şehrazat ile uzlaştırmıştır. Artık zalimliğinden

vazgeçmiş, vezirin akıllı ve güzel kızı Şehrazat ile
evliliğini sürdürmeye karar vermiştir. Süit bu barışçı
havadaki bitiş (conclusion) ile sona ererken Şehrazat ve
Şehriyar temaları da birleşir. (Süre 35’)
Program Notları: İrkin Aktüze

YÜZ YÜZE
FACE TO FACE
Ruhi Ayangil kanun qanun
Ara Dınkjıan ud oud
Ruhi Ayangil
Vecd-i Dil Makamında Saz Faslı
Peşrev, Muhammes
Fihrist taksim
Saz semâîsi, Aksak semâî/ Yürük semâî
Longa, Nim sofyan
Mandra, Devr-i Tûran
Ara Dinkjian
Sounds from Dinkjian’s World
Tanbûrî Cemil Bey
Şedarâbân Saz Semâîsi
Kemânî Tatyos Keserciyan
Hüseynî Saz Semâîsi
Bimen Şen
Hicaz Şarkı “Acaba şen misin, kederin var mı?”
Ara Dinkjian
Yine Mi Çiçek
The Invisible Lover
Kemençeci Nikolaki
Mâhûr Saz Semâîsi
Mes’ud Cemil
Nihâvend Saz Semâîsi
Hovsep Şamlıyan
Madağ Hokut

Ruhi Ayangil
Ruhi Ayangil, Türk müziği orkestra ve koro yönetmeni,
kanunçalar, besteci, eğitimci ve yöneticidir. Ali Ufki’den
çevirdiği metinlere dayalı Uyan Ey Gözlerim başlıklı
çalışması ile Türkiye Yazarlar Birliği’nce Yılın Sanatçısı
Ödülü (1988); Türk müziğinin tarihsel kökleri ve
gelişmesi yolunda yaptığı araştırma ve çalışmalar nedeni
ile Hürriyet–Jayseess Kültürel Başarı Türkiye birinciliği
ödülü (1992); TC Kültür Bakanlığı Az Kullanılan
Makamlar Beste Yarışması’na sunduğu Devr-i Kebîr
Nişâbûr Peşrev ve Nişâbur Saz Semâîsi besteleri
nedeniyle birincilik ve dördüncülük ödülleri (2005) ve
ayrıca Kültür Sanata Hizmet ödüllerine (2008) layık
görülen Ruhi Ayangil, 1953 yılında İstanbul’da doğdu.
1976–1993 yılları arasındaki bütün Uluslararası İstanbul
Festivali konserlerinde gerek Boğaziçi Üniversitesi
Korosu gerekse, Ayangil Türk Müziği Orkestra ve
Korosu ile konserler yönetti. Bu konserlerde, çağdaş
bestecilerimiz tarafından, özel olarak Ayangil Türk
Müziği Orkestra ve Korosu için bestelenmiş, çoksesli ve
teksesli otuzu aşkın Türk makam müziği eserinin ilk
seslendirilişi gerçekleştirildi. Ayangil, bir taraftan kanun
icracısı ve Türk müziği orkestra ve koro yöneticisi, öte
yandan akademisyen sıfatı ile 1973’ten bugüne, yurtiçi ve
yurtdışında sayısız konser, resital, konferans, kongre ve
araştırma projelerinde yer aldı; ulusal ve uluslararası
nitelikte çeşitli görsel ve işitsel yayınlar gerçekleştirdi.
Bugüne kadar imza attığı kayıtlar arasında Ali Ufki Uyan
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Ey Gözlerim (1988), Yalçın Tura Şeyh Galib’e Saygı Kantatı
ve Tura Şarkıları (1999), Osmanlı İmparatorluğu’nun
kuruluşunun 700. yılına armağan Beşibiryerde (2000);
Uluslararası 13. Weimar Müzikoloji Kongresi
“Hamparsum Metinlerinde Türk Makam Müziği”
konserinin Deutsche–Welle arşiv kayıtları (2005),
Bestekâr III. Sultan Selîm Han (2008); Ferid Alnar 10
Sazsemâîsi ile 10 Yunus Emre İlahisi Koro Süiti ve Kanun
Konçertosu (2009) bulunuyor. Sanatçının başlıca yayınları
arasında ise Cambridge University Press tarafından
yayımlanan Journal of Asiatic Society’de “Western
Notation in Turkish Music” başlıklı kapsamlı makalesi
(2009) ile İtalya’da yayımlanan “Western Notation/ A
Debatable Matter in Turkish Makam Music Contributed
by Donizetti Pasha” başlıklı bildirisi ve Donizetti dönemi
Türk makam müziği örneklerinin yer aldığı konser kaydı
(2010) sayılabilir.
Ruhi Ayangil
Conductor and chorus master of Turkish music, qanun
player, composer, tutor and director Ruhi Ayangil has
been honoured with many awards for his works, which
include “Artist of the Year” by Turkish Writers’
Association (1988) for his work Uyan Ey Gözlerim
(Awake, My Eyes) based on his translations from Ali
Ufki; Hürriyet-Jaysees Cultural Achievement Award
First Prize (1992) for his research and works on the
historical roots and development of Turkish music;
First Prize and the Fourth Prize (2005) at the Turkish
Ministry of Culture’s Composition Competition for
Rarely Used Modes for his works Devr-i Kebîr Nişâbûr
Peşrev and Nişâbur Saz Semâîsi respectively; and
Service to Culture and Arts Award (2008). Born in 1953
Istanbul, Ayangil is a multi-faceted artist who has
participated in countless concerts, recitals, conferences,
conventions and research projects both in Turkey and
internationally since 1973. He has also produced many
visual and audio publications internationally. He has
uninterruptedly directed concerts at the Istanbul Music
Festivals between 1976–1993 with the Boğaziçi
University Choir as well as the Ayangil Turkish Music
Orchestra and Chorus during which period he has
premiered over thirty Turkish music pieces written by
contemporary Turkish composers for the Ayangil
Turkish Music Orchestra and Chorus. He has also
made successful recordings which include Uyan Ey
Gözlerim featuring works of Ali Ufki (1988), Yalçın
Tura’s Şeyh Galib’e Saygı Kantatı (Homage to Şeyh Galib
Cantata) and Tura Şarkıları (Tura Songs) (1999),
Beşibiryerde in honour of the 700th anniversary of the
Ottoman Republic’s foundation (2000); Deutsche–
Welle’s archive record of the “Turkish Modal Music in
Hamparsum Texts” in the 13. Congress of the German
Musicological Society Weimar (2005), Bestekâr III.
Sultan Selîm Han (2008); Ferid Alnar’s 10 Sazsemâîsi as
well as 10 Yunus Emre İlahisi Koro Süiti (Choral Suite for
10 Yunus Emre Hymns) and Kanun Konçertosu (Qanun

Concerto) (2009) and the recording of his concert
presenting examples of Turkish modal music during
Donizetti Pasha’s era (2010). Among the many
publications he has made, “Western Notation in
Turkish Music” published in the Journal of Asiatic
Society by Cambridge University Press (2009),
“Western Notation/ A Debatable Matter in Turkish
Makam Music Contributed by Donizetti Pasha”
published in Italy can be named.

proving that music is indeed the international language.
Dinkjian formed his instrumental quartet, Night Ark,
which recorded four CDs for RCA/BMG and
Universal/PolyGram. His hit “Homecoming” (“Dinata
Dinata”) was performed at the closing ceremonies of the
2004 Athens Olympics. He was chosen to represent the
Armenians in the international oud festivals of
Jerusalem and Thessaloniki.

PROGRAM NOTLARI
Ara Dınkjıan
1958’de ABD’de doğan Ara Dinkjian, 1980’de ABD’deki
Hartt College of Music’ten ud konusunda ülkede derece
yapan ilk kişi olarak mezun oldu ve daha sonra bu
enstrüman alanında dünyaca tanınmış bir sanatçı haline
geldi. Besteleri Eleftheria Arvanitaki ve Sezen Aksu gibi
ülkelerinin seçkin şarkıcıları tarafından on üç farklı dilde
kaydedilen sanatçı, müziğin evrensel bir dil olduğunu da
kanıtlamış oldu. Enstrümantal dörtlüsü Night Ark ile
RCA/BMG ve Universal/PolyGram için albümler kaydetti.
“Homecoming” (“Dinata Dinata”) adlı hit parçası 2004
Atina Olimpiyatları’nın kapanışında seslendirilen
Dinkjian, Kudüs ve Selanik ud festivallerinde
Ermenistan’ı temsil etmek üzere seçildi.

Ara Dınkjıan
Born in 1958 USA, Ara Dinkjian graduated from the
Hartt College of Music, USA in 1980 earning the
country’s first and only special degree in the instrument
oud, for which he has become well known. His
compositions have been recorded in thirteen different
languages by top singers and musicians all over the
world (including Eleftheria Arvanitaki and Sezen Aksu),
136

Türk müziğinde belki de en fazla sevilen ve daha geniş
kitlelere ulaşan formlardan biridir saz semaileri… Genel
olarak fasılların en sonunda çalınan saz eserleri olarak
bilinen Saz semaisi, tıpkı Peşrev formunda olduğu gibi,
dört haneli olarak bölümlere ayrılır. Türk musikisinde
hane olarak tanımlanan bu bölümlerde, her hanenin
sonunda teslim denen makamı duyuran bir bitiş bölümü
yer alır. Saz semaileri, peşrevlerin aksine küçük usullerle
ölçülmüşlerdir. Saz semailerinin ilk üç hanesi 10/8’lik
Aksak Semai usulü ile ölçülür. Dördüncü hane ise Semai,
Yürük Semai, Devr-i Hindi, Aksak, Curcuna gibi çeşitli
usullerden oluşturulabilir. Bu arada ilk üç hanenin
dışında Teslim bölümü de 10/8’lik Aksak Semai usulü ile
ölçülür. İlk üç hane, peşrevler gibi makamın tanıtıldığı bir
giriş ve geçki (geçiş bölümü) gibi özellikleri yansıtır.
Dördüncü hane ise serbest olup melodi ve usul
yönünden bestekârın arzusuna kalmıştır. İcrasına yönelik
olarak ise Saz semaileri çoğunlukla fasıl sonlarında
çalınabildiği gibi, tek başlarına solo olarak saz icralarında
da yer alabilir. Saz semaileri ritmik ve serbest bir yapıya
sahip olduklarından bestekârların daha fazla ilgi
gösterdiği bir form olarak Türk musikisinde yer eder.
Ortaköy Ermeni Kilisesi musikişinaslarından
Monakyan’ın oğlu olarak 1858 yılında Ortaköy’de dünyaya
gelen, gerçek adı Tateos Enkserciyan olan Tatyos Efendi,
tanınmış bir sanatkâr olarak Ahmed Rasim Bey, Civan ve
Andon kardeşler, Şevki Bey, Kemençeci Vasilaki, Tamburi
Cemil Bey ile uzun yıllar birlikte çalar. Saz eserlerinde de
bu kadar başarılı bir bestekâr olmasında uzun süren bu
beraberliğin büyük etkisi olmuştur. Çok iyi nota bildiği
halde zamanında kâğıda dökülmediği için eserlerinin
çoğu unutulmuş olan Tatyos Efendi, aynı zamanda iyi bir
şair olarak pek çok eserinin sözlerini kendisi yazar. İyi bir
bestekâr olmanın yanı sıra üstün bir musiki anlayışına
sahip olan Tatyos Efendi, çağının gerekleri ve sanat
anlayışına göre bestelediği saz ve söz eserlerinde Türk
müziğindeki makamların geleneksel ifade özelliklerini
başarı ile yansıtır. Saz eseri bestekârı olarak karcığar,
suzinak, rast peşrevleri; hüseyni, suzinak, rast saz
semaileri ve bazı şarkılarıyla günümüzde övgüyle anılan
Tatyos Efendi, ne yazık ki yaşadığı dönemde hak ettiği
saygıyı göremez. Yaşamının sonuna doğru sağlığı
bozulduğu dönemde Tatyos Efendi’yi Ahmed Rasim gibi
birkaç vefalı dostunun dışında arayan ve soran olmamış,

son yıllarını büyük bir yoksulluk ve kimsesizlik içinde
geçirerek 16 Mart 1913 tarihinde vefat etmiştir. Kilise
defterindeki ölüm kaydının meslek hanesine “çalgıcı”
kaydı konan bu sanatkâr, Ahmed Rasim Bey’in topladığı
on-on beş kişi ile kaldırılarak, Kadıköy Uzunçayır Ermeni
Mezarlığı’na gömülmüştür.
1873 yılında İstanbul’un Mollagürani semtinde dünyaya
gelen Tamburi Cemil Bey, Adile Sultan sarayında yetişen
ve bir saraylı olan Zihniyar Hanım ile Tevfik Bey’in dört
çocuğun en küçüğüdür. Henüz on yaşındayken keman ve
kanun çalmaya başlayan Cemil Bey, daha sonraları merak
sardığı ve yaşamıyla özdeşleşen tambur ile ustalık
derecesine ulaşır. Tambur dışında klasik kemençe, lavta
ve viyolonsel gibi sazları da aynı ustalıkla icra eden
Tamburi Cemil Bey, yeri doldurulamayacak bir üstat ve
bestekârdır. Tambur gibi son derece güzel ve zor bir
sazın icracılığına dinamizm ve hareket getiren Cemil Bey,
seri mızrap vuruşları ve icradaki hareketliliğiyle çalgının
ifade gücünü artırır. Bu sayede makamların seyir ve
karakterini daha renkli bir şekilde sunar. İcra ettiği
çalgılarda erişilmez bir seviyeye ulaşan Cemil Bey,
bestelediği eserleriyle Türk müziği saz icrasına yepyeni ve
modern bir tarz getirir. Sayesinde solo çalgı icracılığının
önemi anlaşılır. Özellikle, taş plaklara yapmış olduğu,
makam, üslup ve tavır açısından adeta bir ders niteliği
taşıyan taksim kayıtları günümüzde dahi en önemli
başvuru kaynağıdır. Saz eserlerinin yanı sıra sayısız sözlü
eserde besteleyen Cemil Bey, 29 Temmuz 1916’da
İstanbul’da yaşamını yitirir ve Mevlanakapı’da,
Merkezefendi mezarlığına defnedilir.
Tamburi Cemil Bey için söylenen şu söz, gerek kendisini
gerekse Türk musikisinde sazlarını karşılıklı dile getirten
değerli üstatları bir anlamda şöyle tanımlıyor: “Davud
Peygamber’in rivayet edilen mucizelerinin içeriği ve
anlamı, ondan binlerce yıl sonra dünyaya gelmiş olan
Tamburi Cemil’in ellerinde ve tellerinde şüphesiz ki tam
anlamıyla dile gelir. Aralarını bin yılların açtığı bu iki
insanın birleştikleri tek nokta, her ikisinin de ilahi bir
kudret ve kabiliyetin tecellisine mazhar ve mastar
oluşlarıdır.”
– Halit Süha Çelikkıran
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sezonunda Nuremberg Devlet Operası’nda solist olarak
görev yapmaya başlayan Lapkovskaja, burada Madama
Butterfly’da Suzuki’yi, Il viaggio a Reims’ta Melibea’yı ve
Carmen’de başrolü söyledi. Sanatçı bu sezonda saygın
Schleswig-Holstein Müzik Festivali’ne ve konuk solist
olarak Eötvös’ün Tri Sestri’sinde Masha’yı söyleyeceği
Berlin’deki National Opera Under den Linden’e de davet
edildi.

SEYAHAT GÜNCELERİ
JOURNEY DIARIES
Anna Lapkovskaja mezzosoprano mezzo-soprano
Tamás Kéry piyano piano
Richard Strauss
Winternacht, Op. 15, No. 2
Max Reger
Märchenland, Op. 68, No. 3
Richard Strauss
“Traum durch die Dämmerung”, Op. 29, No. 1
Piotr Ilyich Tchaikovsky
“Was I not a blade of grass in meadow green...”, Op. 47,
No. 7
F. Schubert / F. Liszt
“Der strürmische Morgen”
“Winterreise”den Im Dorfe”
Im Dorfe from “Winterreise”
Franz Liszt
Lied, Mignons
Die drei Zigeuner
Sergei Rachmaninov
“Do not sing, my beauty, to me...”, Op. 4, No. 4
Hans Pfitzner
Sehnsucht, Op. 10, No. 1
Maurice Ravel
Şehrazat’tan Asya
Asia from Shéhérazade
Claude Debussy
“Estampes”ten Soirée dans Grenade
Soirée dans Grenade from “Estampes”
Manuel de Falla
Yedi İspanyol Halk Şarkısı
Seven Spanish Folksongs
El paño moruno
Asturiana
Jota
Polo
Sponsor

BERRİN ERENGÜL

Anna Lapkovskaja
Belarus’un Minsk kentinde doğan Anna Lapkovskaja,
eğitimini Münih Müzik ve Tiyatro Üniversitesi’nde
tamamladıktan sonra, Donald Sulzen, Prof. Helmut
Deutsch ve Rudi Spring ile birlikte Lied yorumculuk ve
Maria Janina Hake’nin ustalık sınıflarına katıldı. Yehudi
Menuhin Promotion’ın “Live Music Now” etkinliğine
katılmaya hak kazanan genç sanatçı, 2008 yılında
düzenlenen Münih Kulturkreis Gasteig’da birincilik ve
2010’da İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Leyla
Gencer Şan Yarışması’nda üçüncülük ödülünü kazandı.
Repertuarında Doranella, Rosian gibi roller bulunan
mezzosoprano, Bavyera Tiyatrosu August Everding
Akademisi’nde Michael Hofstetter yönetimindeki Munih
Hofkapelle ile Vivaldi’nin Orlando Furioso’sunda
Bradamante’yi, Ulf Schirmer yönetimindeki Münih Radyo
Orkestrası ile Eötvös’ün Tri Sestri’sinde Masha’yı, Georg
Schmöhe yönetimindeki Münih Senfoni Orkestrası ile
Humperdink’in Hänsel ve Gretel’inde Hänsel’i söyledi.
Opera çalışmalarının yanı sıra Münih’in Herkulessaal
salonunda Mahler’in 2. Senfoni’sinde, yine Münih’teki
Allerheiligen Hofkirche’de Rossini’nin Stabat Mater’inde
ve Bach’ın iki pasyonu ve Christmas Oratorio’da solist
olarak yer aldı. 2011 Mart’ında Sascha Goetzel
yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’yla
Verdi’nin Requiem’inde solo mezzosoprano bölümünü
söyleyen sanatçı, piyanist Tamás Kéry ile Almanya ve
Fransa’da birçok Lied akşamı gerçekleştirdi. 2010–2011

Kad›köy Belediyesi Süreyya Operas›’na
de€erli iﬂbirli€i için teﬂekkür ederiz.
We would like to thank Municipality of
Kad›köy Süreyya Opera House for their kind collaboration.
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Anna Lapkovskaja
Anna Lapkovskaja, born in Minsk, Belarus graduated
from the Munich University of Music and Theatre.
She attended classes in Lied interpretation from Donald
Sulzen, Prof. Helmut Deutsch and Rudi Spring, as well
as master classes with Maria Janina Hake. Her early
success includes acceptance by the Yehudi Menuhin
Promotion “Live Music Now” and gaining 1st prize in
the 2008 competition held by the Munich Kulturkreis
Gasteig. She won the third prize at the Leyla Gencer
International Voice Competition 2010, in Istanbul. Her
repertoire includes roles such as Dorabella, Rosina etc.
At the Bavarian Theatre August Everding Academy,
together with the Munich Hofkapelle conducted by
Michael Hofstetter she sang the role of Bradamente in
Vivaldi’s Orlando Furioso and Masha in Eötvös’ Tri Sestri
with the Munich Rundfunkorchester conducted by Ulf
Schirmer. She sang Hänsel in Humperdink’s Hänsel
and Gretel with the Munich Symphony conducted by
Georg Schmöhe. She was soloist in Mahler’s Symphony
No.2 in the Herkulessaal as well as in Rossini’s Stabat
Mater in the Allerheiligen Hofkirche in Munich. For
both Bach passions, as well as for the Christmas
Oratorio she appeared as alt soloist. In March 2011 she
sang the mezzo-soprano solo part in Verdi’s Requiem
with the Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra,
conducted by Sascha Goetzel. With the pianist Tamás
Kéry, she has given numerous Lieder evenings in
Germany and France. Since the 2010/11 season, Anna
Lapkovskaja has been a soloist at the Nuremberg State
Opera. There she can be heard, among others as Suzuki
(Madama Butterfly), Melibea (Il viaggio a Reims) and
Carmen. She has been invited to the Schleswig-Holstein
Music Festival 2011 and also, as guest singer, to the
National Opera Unter den Linden in Berlin where she
will appear as Masha in Eötvös’ Tri Sestri.

Tamás Kéry
Macaristan’ın Debrecen kentinde doğan Tamás Kéry,
müzik eğitimini István Lantos, András Kemenes, Vadim
Suchanov (piyano), Thomas Steinhöfel ve Donald Sulzen
(Lied eşlikçiliği) ile çalıştığı Budapeşte’deki Ferenc Liszt
Müzik Üniversitesi ile Almanya’nın Weimar kentindeki F.
Liszt Müzik Koleji ve Münih’teki Richard Strauss
Konservatuarı’nda tamamladı. 2009’da Münih’teki
Müzik Koleji’nde Rudi Spring’in sınıfında Lied
performansı alanında yüksek lisansını tamamlayan

sanatçı, Dimitri Bashkirov, Ferenc Rados, Márta Gulyás,
Emmanuel Kraszowsky, György Kurtág, Zoltán Kocsis,
Jan Wijn, Piernarciso Masi ve daha birçok saygın ismin
ustalık sınıflarına katıldı. Ulusal piyano ve oda müziği
yarışmalarında kazandıklarından çok daha fazlasını
çağdaş müzik yorumlarıyla aldığı ödüllerle pekiştirdi.
İsveç’in Växjö kentinde Péter Csaba, Frans Helmerson
and Péter Frankl’ın yönettiği Euro Musica’da ve
Romanya’nın Arcus kentindeki Uluslararası Genç
Yetenekler Galası’nda verdiği konserler devlet radyo ve
televizyon kurumunca kaydedildi. Biella (İtalya) ve
Barcelona’da da (İspanya) solist olarak çalan sanatçının
Macaristan Radyosu’nun Marmour Salonu’ndaki solo
resitali canlı olarak yayınlandı. Genç yaştan itibaren
Avrupa’da birçok konser turnesi gerçekleştirip, CD ve
radyo kayıtlarında korolara eşlik eden Tamás Kéry,
2006’dan bu yana, özellikle Münih’teki Yehudi Menuhin
Etkinliği “Live Music Now”da birçok konser verdi.
2008’de Paraguay’ın Asunción Senfoni Orkestrası’yla
solist olarak verdiği konserlerin ardından Paraguay’ın
birçok kenti ve Buenos Aires’te kemancı Ulla Benz ile
ustalık sınıfı çalışmaları düzenledi. Budapeşte’deki Béla
Bartók Konservatuarı, Münih’teki Müzik Üniversitesi ve
Bavyera Tiyatrosu August Everding Akademisi’nde eşlikçi
olarak görev alan Tamás Kéry, çalışmalarını 2010
Eylül’ünden bu yana Nuremberg Devlet Operası
Uluslararası Opera Stüdyosu ve Nuremberg Müzik
Koleji’nde sürdürüyor.
Tamás Kéry
Born in Debrecen, Hungary, Tamás Kéry studied at the
Ferenc Liszt University of Music in Budapest, at the F.
Liszt College of Music in Weimar (Germany) and at the
Richard Strauss Conservatoire in Munich (Germany)
with István Lantos, András Kemenes, Vadim Suchanov
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(piano), Thomas Steinhöfel and Donald Sulzen (Lied
accompaniment). In 2009 he made his master’s degree
of Lied performance at the College of Music in Munich
in Rudi Spring’s class. He participated in several master
classes by internationally eminent professors such as
Dimitri Bashkirov, Ferenc Rados, Márta Gulyás,
Emmanuel Kraszowsky, György Kurtág, Zoltán Kocsis,
Jan Wijn, Piernarciso Masi, among others. He won
several prizes at national piano and chamber music
competitions and he has been awarded even more for
interpretations of contemporary music. He has
performed at the Euro Musica Vitae Festival in Växjö
(Sweden) led by Péter Csaba, Frans Helmerson and
Péter Frankl, as well as at the International Gala of
young talents in Arcus, Romania, both of which were
recorded by the state television and radio company.
Additionally he has appeared as soloist in Biella (Italy)
and Barcelona (Spain) and in 2001 he gave a livebroadcast solo recital at the Marmour Hall of the
Hungarian Radio. Since his early youth, Tamás Kéry
has made numerous concert tours throughout Europe
and contributed in CD and radio recordings
accompanying choirs. Since 2006, he has given several
concerts at the Yehudi Menuhin Organisation (Live
Music Now) in Munich. In 2008 he appeared as soloist
with the Symphonic Orchestra of Asunción (Paraguay)
and gave master classes and recitals with the violinist
Ulla Benz in various cities of Paraguay and in Buenos
Aires. He has been accompanist at the Béla Bartók
Conservatoire in Budapest at the University of Music in
Munich, and at the Bavarian Theatre August Everding
Academy in Munich. Since September 2010, he has
been working at the International Opera Studio of the
State Opera in Nuremberg, and at the College of Music
in Nuremberg.

PROGRAM NOTLARI
Müzik tarihin her döneminde, bestecilere ilham veren,
etkili aryalar ve müzikler bestelemelerini sağlayan en
önemli esin kaynaklarından biri “yolculuklar” ve bu
yolculuklarda tutulan günlükler olmuştur. Moda, ekol,
tarz, orkestrasyon anlayışı, şarkı söyleme tarzı ve hangi
insan sesi için yazıldığı gibi kriterler böyle baştan çıkarıcı
bir temanın yanında yardımcı unsur olarak kalırlar.
Yolculuklar başlı başına bir yenilenme, sakinleşme ve
yeni fikirlerin edinilmesi açısından ilham kaynağı rolünü
başarıyla oynar. Kimi zaman kırlara ya da ormana yapılan
bir gezinti, yürüyüş, kimi zaman ne amaçla olursa olsun
başka bir şehre ya da ülkeye yapılan seyahat kimi zaman
da bir yere gitmeden bulunduğunuz yerde başka bir
mevsime, yüzyıla hatta mekâna yapılan düşsel
yolculuklar… Herhalde getirdiği yenilikler ve devrimleriyle
1800’ler dönem müzisyenlerine ve bestecilerine akla
hayale gelmeyen esinler sağlamıştır. Aşk teması kadar
olmasa da seyahat temalı müzikler de oldukça derin,

tutkulu, neşeli ve hüzünlü karaktere sahiplerdir. 18.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülen büyük değişim,
çalgılarda olduğu gibi insan sesinde de büyük atılımların
yapılacağı ve daha büyük seslerin elde edilmeye
çalışılacağı klasik ardından da Romantik dönemde net bir
biçimde gözlenir. Ortaya çıkan yeni şarkı söyleme
anlayışlarından biri, aslında eski bir geleneğin devamı
niteliğinde olan lieddir. Mozart ve Beethoven’ın da pek
çok güzel yapıt verdiği bu form, 19. yüzyıl başlarında
genç Franz Schubert’in elinde belki de tarihindeki en özel
noktaya ulaşır. 1819 yazına kadar yüzlerce bestesinden
bir tanesi bile basılmamış ya da konserde icra edilmemiş
olmasına karşın, Schubert’in mükemmel şarkılarının
elyazması kopyaları her yerde dolaşmakta ve neredeyse
her bir liedi söylenmektedir. O sıralarda 50 yaşında olan
ünlü opera şarkıcısı bariton Johann Vogl, henüz 22’sinde
olan Schubert’in ilk hayranlarından biridir. Aynı yıl
bariton hayranı olduğu genç besteciyi beraberinde
doğum yeri olan Alplerdeki Steyr kasabasına götürür.
Bu, o güne kadar Schubert’in çıktığı ilk gerçek seyahattir.
Daha önceleri de kırsallara kısa gezilerde bulunmuştur
ancak bu Viyana dışına çıkıp uzun süre kaldığı ilk
konaklamalı yolculuktur. Kardeşine yazdığı mektupta
sadece “herhangi birinin hayal edebileceğinden daha
güzel” diye tanımladığı doğal güzelliklerden değil aynı
zamanda kaldığı evde bulunan “neredeyse hepsi çok
hoş” diye söz ettiği sekiz genç kadından da bahseder.
Kısa sürede müzikli akşam toplantılarının ilgi odağı
haline gelir. Ancak bütün bu ilgiye karşın para kazanma
konusunda liedlerinde olduğu kadar başarılı değildir.
Ekseriyetle, istisnai yeteneği ve neşeli kişiliğinin hayranı
bir grup müziksever ve dostlarının cömertlikleri
sayesinde yaşamını idame ettiren Schubert’in bu
yardımların dışındaki kazancı, eserlerinin icrası ve
satışından güç bela elde ettiği çok küçük miktardaki
gelirdir. 31 Ocak 1827 tarihinde otuz yaşına giren
Schubert’in günlük yaşamını neredeyse rutine
oturtulmuş uğraşlar şekillendirir; sabahları beste
yapmak; öğleden sonraları uzun yürüyüşler ve arkadaş
ziyaretleri; akşamları da şarap ve şarkılı sohbet ortamları.
Schubert bu rutinin dışına nadiren, kırlara yapılan
yolculuklar ve arkadaşlarda ya da arkadaşların ailelerinde
konaklamalı ziyaretler için çıkardı.
Schubert’in kişiliğinde yaşamının son dönemlerinde
garip bölünmeler görülür, iki kişilikli gibidir. Bir dostuna
göre; “Onu sabah gören birisi, beste yapmaya
gömülmüş, gözleri ışıl ışıl, konuşkan, hatta bir başka
dilde konuşan Schubert’le karşılaşır. Fakat öğleden sonra
gördüğünüzde, emin olun ki, o tamamen bambaşka biri
olmuştur.” Bu değişken ruh hali bestelerine de yansır.
Eserlerinde fark edilen koyu bulutların ardından anlık
çıkan parlak güneş ışığı, Schubert’in en kayda değer
özelliklerinden ve karakteristik başarılarından birini işaret
eder. Kısa yaşamının son birkaç ayında ortaya çıkan
yaratılarından Büyük Do Majör Senfonisi, son üç piyano
sonatı, Yaylı Çalgılar Beşlisi ve Impromptu’lar kadar
değerli olan bir başka büyük yapıtı da, 1821 yılında Alman
140

şair Wilhelm Müller’in 24 şiiri üzerine bestelemeye
başladığı ve 1827 yılında iki seri olarak bastırdığı Opus 89
numarasını verdiği “Winterreise D 911” (Kış Yolculuğu)
adlı lied serisidir.
19. yüzyıl sonlarında insan sesinin opera dışında
kullanımında da artık belirgin farklılıklar vardır. Tıpkı
Richard Strauss’un şarkılarında olduğu gibi… Strauss’un
1894 yılında Alman asıllı İngiliz yazar John Henry Mackay
ile Berlin’de tanıştıktan sonra Mackay’ın şiiri üzerine
bestelediği “Morgen” başlıklı aşk şarkısı, tüm eserleri
içerisinde en fazla bilineni ve seslendirilenidir. 1897
yılında eserin orkestrasyonunu yapan besteci, eseri
yazmaktaki ilhamını karısı Pauline’ye duyduğu aşktan
alır. Almanca yazılan şiir, sükûnet ile sıra dışı güzelliğin
akıcı melodisini, doğadan alınan ilhamı ve aşktaki derin
güveni bir araya getirir. Bu eserden bir yıl sonra 1895’te
Otto Julius Bierbaum’un üç şiiri üzerine bestelediği
Opus 29, TRV 172 numaralı seride yer alan ilk liedi
“Traum durch die Dammerung” (Alacakaranlıkta Düş
Kurmak) tek bir üçleme motifin baskın olduğu sakin bir
eserdir. Franz Schubert, Franz Liszt, Hans Pfitzner, Max
Reger, Richard Strauss gibi Alman besteciler dışında
Claude Debussy ve Maurice Ravel gibi 19. yüzyıl sonuyla
20. yüzyıl başına damgasını vurmuş olan Fransız
besteciler ve Rus bestecilerin en önemlilerinden melodiyi
mükemmel bir ustalıkla kullanan Çaykovski ve bestecinin
yapıtlarının yakın takipçisi olan efsanevi piyanist
Rahmaninov da yolculuk teması üzerine şarkılar yazan
bestecilerdendir. Farklı şairleri tercih etmiş olsalar da
şarkı formunda yolculuk temalı eşsiz eserler vermişlerdir.
Sonuçta önemli olan da müzik ve sözün kullanımındaki
eşsiz uyumu yakalamaktır. Bir sesin nota nota bir
cümleyle birlikte kusursuz ve mükemmel hareketi,
Napoli, San Sebastian Konservatuarı Rektörü Marcello
Perrino’nun sözlerinde şöyle dile getirilir; “Şarkı
söylemenin amacı [...] metnin ve müzikal kompozisyon
düşüncesinin bölümü olan hissiyatların dışa vuruşudur.
Müzik, ifadenin en büyük gücünü söze vermek için
hizmet eder.” Bir başka deyişle, önce metin sonra müzik
gelir. 19. yüzyıl müzik notasyonu uzmanlarından Andrea
Majer ise aynı konuyu şu şekilde ele alır: “Eğer şarkı
söylemenin temel öğesi duygulara dokunmaksa, sözleri
dinleyicilerden takdir görebilecek bir tarzda
söylemeksizin şarkıcı nasıl başarabilir.”

Nie hab’ ich die Blüte des Maien,
Den blauenden Himmel, den blitzenden Tau
So fröhlich gegrüßt wie heute dein Schneien,
Dein Nebelgebräu und Wolkengrau.

– Halit Süha Çelikkıran
Richard Strauss (1864–1949)
Winternacht, Op. 15, No. 2

Muss mein Herz das deine suchen
heimlich, wie ein Nachtgebet,
dort, wo unter roten Buchen
unser Thron der Liebe steht.

Winternacht
Adolf Friedrich, Graf von Schack (1815–1894)

Periler Diyarı
Franz Evers (1871–1947)

Mit Regen und Sturmgebrause
Sei mir willkommen, Dezembermond
Und führ mich den Weg zum traulichen Hause
Wo meine geliebte Herrin wohnt.

Gece, ağaçlar ses verdiğinde,
sessizliğinde meltemin,
kalbim bu sesleri dinlemeli
sahilden yayılan.

Denn durch das Flockengetriebe,
Leuchtet und blüht der Frühling der Liebe
Schöner, als je der Lenz gelacht,
Mir heimlich nun in der Winternacht.
Kış Gecesi
Adolf Friedrich, Graf von Schack (1815–1894)
Bütün yağmurun ve gürleyen fırtınanla,
hoş gelmişsin, Aralık mehtabı,
yol göster bana eşimin beklediği
biricik yuvama kavuşmak için.
Mayıs çiçeklerinin hiç olmadığı,
mavi gökyüzü ve çiylerin pırıltısıyla,
öylesine güler yüzlü geldin bana,
karların gibi bugünkü–
sislerinle, bulutlu griliğinle alabildiğine.
Lapa lapa karları yağdırarak,
Bahar aylarından daha da güleç,
Aşkın bir baharı, parıltılı ve çiçek açmış
Saklıdır benim için şimdi bu kış gecesinde.
Max Reger (1873–1916)
Märchenland, Op. 68, No. 3
Märchenland
Franz Evers (1871–1947)
Nachts, wenn die Bäume rauschen
im verschwiegenen Sommerwind
muss mein Herz der Stimme lauschen
die vom seligen Strande sind.
Muss mein Herz hinüberträumen
in das wunderbare Land,
wo still unter Märchenbäumen
Paare wandeln Hand in Hand.
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Kalbim düşlemeli
Olağanüstü bir diyarda,
sevgililerin sessizce yürüdüğünü
el ele büyülü ağaçların altında.
Kalbim seninkinin koşmalı peşinden
Gizli gizli, usulca gecede
Orada, kızıl kayınların altında
Aşkımızın hükümdarlığının doğduğu.
Richard Strauss (1864–1949)
“Traum durch die Dämmerung”, Op. 29, No. 1
Traum durch die Dämmerung
Otto Julius Bierbaum (1865–1910)
Weite Wiesen im Dämmergrau;
die Sonne verglomm, die Sterne ziehn,
nun geh’ ich zu der schönsten Frau,
weit über Wiesen im Dämmergrau,
tief in den Busch von Jasmin.
Durch Dämmergrau in der Liebe Land;
ich gehe nicht schnell, ich eile nicht;
durch Dämmergrau in der Liebe Land,
mich zieht ein weiches samtenes Band
in ein mildes, blaues Licht.
Alacakaranlık Düşü
Otto Julius Bierbaum (1865–1910)
Kurşuni alacakaranlıkta uçsuz bucaksız çayırlar;
Güneşin ışığı yitip gidiyor ve yıldızlar beliriyor.
Şimdi giderim sevdiceğime,
kurşuni alacakaranlıkta çayırın öte yanında,
en derininde yaseminlerin.
Aşkın diyarına kurşuni alacakaranlık boyunca;
Telaşsız yürür, acele etmem.
Belli belirsiz silüetim, kadife iplikten
Aşkın diyarına kurşuni alacakaranlık boyunca;
Yumuşak, mavi ışığa.
Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
“Was I not a blade of grass in meadow green...”, Op. 47,
No. 7
Ben değil miydim çiy düşmüş çayırdaki uzun yaprak…
Ivan Zakharovich Surikov (1841-1880)
Ben değil miydim çiy düşmüş çayırdaki uzun yaprak?
O yemyeşil kırların ortasında büyüyen ben değil miydim?
Orakçı gelip de biçmeden beni hemen önce
Sıcak güneşin altında titremekten alıkoyamadım
kendimi!
Ah yüreğim, çok ağır geliyorsun bana!
Ah zalim kader, dayanamıyorum sana.

Ormanlardan sallanan bir defne değil miydim,
Güneşin altında gururla parıl parıl parlayan?
Yine de ayırdılar birbirinden dallarımı
Ve birer çelenge dönüştürdüler yağmalarını.
Ah yüreğim, çok ağır geliyorsun bana!
Ah zalim kader, dayanamıyorum sana.
Babamın biricik kızı değil miydim ben?
Annemin sıcacık kollarından büyüyen ben değil miydim?
Neden mahvettiler o zaman düğünümü,
Attılar beni karanlık suratlı bir adamın kollarına.
Ah yüreğim, çok ağır geliyorsun bana!
Ah zalim kader, dayanamıyorum sana.
Franz Liszt (1811–1886)
Lied, Mignons
Die drei Zigeuner
Kennst du das Land...
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn
Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach.
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin
Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.
Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut!
Kennst du ihn wohl?
Dahin! Dahin
Geht unser Weg! O Vater, laß uns ziehn!
Bilir misin…
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Limon ağaçlarının çiçeklendiği memleketi bilir misin?
Hani loş yaprakları altında altın portakallar kızarırdı,
Hani mavi semasından tatlı bir meltem eserdi,
Mersinleri pusardı, defneleri delerdi.
Bilir misin o ülkeyi?
İşte oraya sevgilim, seninle oraya gitmekti emelim.
Şu evi bilir misin? Hani sütunları üstünde çatısı
dinlenirdi,
Hani salonları parıldar, odaları ışıldardı.
Mermer heykelleri vardı, bana bakar ve:
“Zavallı çocuk, sana ne yaptılar?” derlerdi.
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Bilir misin o evi?
İşte oraya arkadaşım, seninle oraya gitmekti emelim.
Dağı bilir misiniz? Ya keçi yollarını?
Hani sisler içinde katır yolunu arardı,
Hani mağaralarında ejderlerin eski nesli yatardı,
Hani kayaları çöker, üzerinden seller akardı
Bilir misiniz o dağı?
Anne işte oraya, oraya baba, sizlerle yolumuzu oraya
uzatmaktı emelim.
Die Drei Zigeuner
Nikolaus Lenau (1802–1850)
Drei Zigeuner fand ich einmal
Liegen an einer Weide,
Als mein Fuhrwerk mit müder Qual
Schlich durch sandige Heide.
Hielt der eine für sich allein
In den Händen die Fiedel,
Spielt’, umglüht vom Abendschein,
Sich ein lustiges Liedel.
Hielt der zweite die Pfeif’ im Mund,
Blickte nach seinem Rauche,
Froh, als ob er vom Erdenrund
Nichts zum Glücke mehr brauche.
Und der dritte behaglich schlief,
Und sein Zymbal am Baum hing;
Über die Saiten der Windhauch lief,
Über sein Herz ein Traum ging.
An die Kleidern trugen die drei
Löcher und bunte Flicken
Aber sie boten trotzig frei
Spott den Erdengeschicken.
Dreifach haben sie mir gezeigt,
Wenn das Leben uns nachtet,
Wie man’s verschläft, verraucht, vergeigt,
Und es dreifach verachtet.
Nach den Zigeunern lange noch
Mußt ich schaun im Weiterfahren
Nach den Gesichtern dunkelbraun,
nach den schwarzlockigen Haaren.

İçlerinden biri, tek başına,
Kemanını tutuyordu elinde
gün batımı çevrelerken onu,
çalıyordu kemanının
neşeli melodilerini.
İkincisinin piposu ağzında,
izliyordu çıkardığı dumanı
tebessümle, bu dünyadan başka,
bu mutluluktan başka hiç bir şey lazım değildi ona.
Ve üçüncüsü mışıl mışıl uyumuş:
Asmış çalgısını ağaca;
Tellerinin üzerinde rüzgârın nefesi dolaşıyor.
Ve kalbi bir rüyada atıyor.
Bu üçünün giysileri,
renk renk yamalanmış her yeri,
ama meydan okurcasına her şeye,
alay ediyorlar dünyevi şeylerle.
Bu üçü, gösterdi ki bana,
hayatın tüm karamsarlığı çökünce üzerimize
biri içer, diğeri uyur, öbürü çalar şarkısını
ve böylece üçü küçümser karanlığı.
Geçip giderken baktığım
bu Çingenelerin,
koyu kahverengi yüzlerinde,
siyah saçlarında.
Sergei Rachmaninov (1873–1943)
“Do not sing, my beauty, to me...”, Op. 4, No. 4
Şarkı söyleme güzelim bana
Aleksandr Sergeyeviç Puşkin (1799–1837)
Şarkı söyleme güzelim bana
hüzünlü şarkılarını Kafkasya’nın
bunlar hatırlatır bana
başka bir yaşamı ve uzak kıyıları.
Hey hat, onlar hatırlatır bana,
senin zalim şarkıların
stepleri, geceyi ve ay ışığını,
ortaya çıkarır talihsiz, uzak kızı!

Üç Çingene
Nikolaus Lenau (1802–1850)

Şu tatlı ve kaçınılmaz şeyi
unuturum sen geldiğinde,
ama söylüyorsun şarkını ve kendimden önce
çizerim bunun resmini, hem de yepyeni.

Üç Çingene gördüm bir keresinde
Uzanmışlar söğüdün altına,
benim arabam gibi yorgun argın,
güç bela gelmiş kumlu çalılığa

Şarkı söyleme güzelim bana
Hüzünlü şarkılarını Kafkasya’nın
Bunlar hatırlatır bana
Başka bir yaşamı ve uzak kıyıları.
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Hans Pfitzner (1869–1949)
Sehnsucht, Op. 10, No. 1

Asie
Arthur Justin Léon Leclère (1874–1966)

Asya
Arthur Justin Léon Leclère (1874–1966)

Sehnsucht
Detlev von Liliencron (1844–1909)

Asie, Asie, Asie,
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice,
Où dort la fantasie comme une impératrice
En sa forêt tout emplie de mystères...
Asie, je voudrais m’en aller avec la goélette
Qui se berce ce soir dans le port,
Mystérieux et solitaire,
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d’or.
Je voudrais m’en aller vers les îles de fleurs
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.

Asya, Asya, Asya,
Fantezinin, bir imparatoriçenin
gizlerle dolu ormanında uyuduğu
masalların eski harika ülkesi...
Esrar dolu ve tek başına, bu akşam
limanda hafif hafif sallanan
ve altın gökyüzünde muazzam bir gece kuşu
gibi mor yelkenlerini sonunda açan uskunayla
uzaklara gitmek isterdim, Asya.
Çiçek dolu adalara doğru yelken açmak isterdim,
Eski ve cezbedici bir ritimle şarkı söyleyen
huysuz denizi dinleyerek.

Je voudrais voir Damas et les villes des Perses
Avec les minarets légers dans l’air,
Je voudrais voir les beax turbans de soie
Sur les visages noirs aux dents claires;
Je voudrais voir des yeux sombres d’amour
Et les prunelles brillantes de joie
Et des peaux jaunes comme des oranges;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longues franges.

Gökyüzüne yükselen ince minareleriyle
Şam ve Acem kentlerini görmek isterdim.
Parlak dişli, o koyu tenli çehreler üzerindeki
ince ipek türbanları görmek isterdim;
Portakal sarısı tenlerde
aşktan koyulaşmış gözleri ve sevinçten
parlayan göz bebeklerini görmek isterdim.
Uzun kadife giysileri ve uzun püsküllü,
süslü mantoları görmek isterdim.

Je voudrais voir des calumets entre des bouches
Tout entourées de barbes blanches;
Je voudrais voir d’après marchands aux regards louches,
Et des cadis et des vizirs
Qui du seul movement de leur doigt qui se penche
Accordent vie ou mort au grè de leur dèsir.

Bembeyaz sakalların çevrelediği ağızlarda
tütün çubuklarını görmek isterdim;
Kurnaz bakışlı tacirleri, tek bir parmak işaretiyle
keyiflerince hayatı ya da ölümü bahşeden
kadıları ve vezirleri görmek isterdim.
Acem diyarını ve Hindistan’ı ve sonra da Çin’i
görmek isterdim,
Şemsiye gölgesindeki koca göbekli mandarinleri
ve ince elli prensesleri,
şiir ve güzellik üzerinde tartışan bilgeleri
görmek isterdim;
Büyülü saraylarda vakit geçirmeyi
ve yabancı bir gezgin gibi,
meyve bahçesinin orta yerinde
bir insan figürünün bulunduğu,
çam ağacı çerçeveli, kumaş üzerine
resmedilmiş manzaraları
keyfimce seyretmek isterdim;
Kıvrımlı büyük oryantal kılıcıyla
bir masumun kafasını uçuran cellâdı
gülerek seyreden canileri görmek isterdim.
Yoksulları ve kraliçeleri görmek isterdim;
Gülleri ve kanı görmek isterdim;
Aşktan ya da kinden ölenleri görmek isterdim...

Ich ging den Weg entlang, der einsam lag,
Den stets allein ich gehe jeden Tag.
Die Heide schweigt, das Feld ist menschenleer;
Der Wind nur weht im Knickbusch um mich her
Weit liegt vor mir die Straße ausgedehnt;
Es hat mein Herz nur dich, nur dich ersehnt.
Und kämest Du, ein Wunder wär’s für mich,
Ich neigte mich vor dir: ich liebe dich.
Und im Begegnen, nur ein einzger Blick
Des ganzen Lebens wär er mein Geschick.
Und richtest du dein Auge kalt auf mich,
Ich trotze Mädchen dir: ich liebe dich.
Doch wenn dein schönes Auge grüßt und lacht,
Wie eine Sonne mir in schwerer Nacht,
Ich zöge rasch dein süßes Herz an mich
Und flüstre leise dir: ich liebe dich.
Hasret
Detlev von Liliencron (1844–1909)
Patika boyunca yürüdüm, gözlerden ırak,
Her gün yürürüm ve hep yalnız.
Çalılık hep sessiz, kırlar ıssız;
Yalnızca rüzgârın sesi benimle burada.
Yol benden çok uzakta;
Kalbim sana hasret, sadece sana.
Gelirsen eğer, bir mucize olacak,
önünde eğiliyorum: seviyorum seni.
Ve bu buluşmada yalnızca bir bakış
Kalan hayatımın kaderi olacak.
Eğer soğuk bakarsan bana,
direneceğim buna, sevgilim: seviyorum seni.
Fakat senin güzel gözlerin ışıldıyorsa ve gülüyorsa içleri,
kasvetli bir gece sonrasında gelen bir güneş gibi,
hemen kendime çekerim seni
ve usulca fısıldarım sana: seviyorum seni.
Maurice Ravel (1875–1937)
Şehrazat’tan Asya

Je voudrais voir la Perse et l’Inde et puis la Chine,
Les mandarins ventrus sous leurs ombrelles,
Et les princesses aux mains fines
Et les lettrès qui se querellent
Sur la poèsie et sur la beautè;
Je voudrais m’attarder au palais enchanté
Et comme un voyageur étranger
Contempler à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin,
Avec un personnage au milieu d’un verger;
Je voudrais voir des assassins souriant
Du bourreau qui coupe un cou d’innocent
Avec un grand sabres courbé d’Orient.
Je voudrais voir des pauvres et des reines;
Je voudrais voir des roses et du sang;
Je voudrais voir mourir d’amour ou bien de haine...
Et puis m’en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux des rêves,
En élevant comme Sindbad ma vieille tasse arabe
De temps en temps jusqu’à mes lèvres
Pour interrompre le conte avec art...
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Manuel de Falla (1876–1946)
Yedi İspanyol Halk Şarkısı**
El paño moruno
Asturiana
Jota
Polo
Endülüs doğumlu Manuel de Falla’nın, Flamenko
ezgilerinin ritmik özelliklerini de değerlendirerek 1914’te
mezzosoprano (ya da bariton) ve piyano için yazdığı Yedi
İspanyol Halk Şarkısı o kadar sevilmiştir ki, sonradan
keman, viyolonsel ve gitar düzenlemeleri yanında
Luciano Berio (1978) ve Ernesto Halffter gibi müzikçiler
tarafından ses ve orkestraya da uygulanmıştır. Bunlar
arasında en çok çalınanı, eserin ithaf edildiği kemancı
Paul Kochanski’nin (1887–1934) keman-piyano
düzenlemesidir. Ancak Kochanski burada ikinci parçayı
kullanmamıştır. En tipik uygulamalardan biri de ünlü
gitar öğretmeni Emilio Pujol’un (1886–1980) şan ve gitar
için olanıdır. Eser özgün şekliyle ilk kez Madrid’de 14
Ocak 1915’te Luisa Vela ve piyanoda bestecinin eşliğiyle
seslendirilmiştir. Notası 1922’de Paris’te Max Eschig
tarafından yayınlanan eserin yazılış öyküsü de ilginçtir:
Besteci La Vida Breve Operası’nın temsili için Paris’te
bulunduğu sırada, opera sanatçılarından biri ilerde
vereceği bir resitalde söylemeyi düşündüğü İspanyol halk
ezgileri için De Falla’dan öğüt ister. Şan öğretmeni olan
bir Yunanlı da, konseri için De Falla’nın Yunan halk
şarkılarını armonize etmesini önerir. Falla kendi
ülkesininkiler için hemen çalışmaya başlar ve Madrid’e
dönmeden taslakları tamamlar. Ancak İspanya’da çeşitli
düzeltmelerden sonra hazır şekle sokar. Günlük yaşamın
tipik minyatür skeçler biçiminde yansıtıldığı eser, El Paño
Moruno (Magrib Kumaşı) adlı parçayla neşeli ve canlı
(Allegretto vivace) tempoda başlar. Flamenko’nun tipik
bir özelliğinin (3/4 ve 3/8’lik ölçülerdeki sürekli
değişimin) kullanıldığı şarkıdaki sözler, aşktaki bağlılıkla
ilgilidir: Lekeli bir kumaş pazarda nasıl fazla para
etmezse, sadakatsiz bir sevgilinin de değerinin çok
olmayacağı anlatılır. Parçanın başındaki dört mezürlük
bas partisi girişini De Falla, Üç Köşeli Şapka’da
değirmenciyi karakterize etmek için de kullanmıştır.
El Paño Moruno
Gregorio Martínez Sierra (1881–1947)
Al paño fino en la tienda
una mancha le cayó;
Por menos precio se vende,
Porque perdió su valor.
¡Ay!

Ve sonra da eve dönerek
tıpkı Sinbad gibi, eski Arap fincanımı
zaman zaman dudaklarıma götürüp
hikâyeme ustaca ara vererek
maceralarımı hayalperestlere anlatmak isterdim...
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Jota
Bu konuyu konuşmadığımız için,
Sevmediğimizi sanıyorlar birbirimizi,
yüreklerimizi böyle inceliyorlar...
Şimdi evinin ve
pencerenin önünden
uzaklaşmam gerek,
yarına kadar.
Annen isterse beğenmesin...

Güzel bir elbisenin dükkânda,
Leke olmuş üzerinde;
Artık olmaz eskisi gibi,
Çünkü düştü gerçek değeri.
Hey hat!
3/4’lük ölçüde ve sakin tempodaki Asturiana, İspanya’nın
kuzeyinde, Atlantik kıyısındaki Asturia bölgesine özgü
hüzünlü bir ezgidir. Bu duygulu şarkıda, doğa aşığa
sempati duymakta, yeşil çam ağacı onunla birlikte
ağlamaktadır.
Asturiana
Por ver si me consolaba,
Arrime a un pino verde,
Por ver si me consolaba.
Por verme llorar, lloraba.
Y el pino como era verde,
Por verme llorar, lloraba.
Asturiana
Görmek için beni avutup avutamayacağını,
Yanına çekti beni yeşil bir çam ağacı,
Görmek için beni avutup avutamayacağını,
Gördü ağladığımı, o da ağladı;
Ve Çam ağacı, yemyeşil,
Gördü ağladığımı, o da ağladı;
4. Şarkı Jota, 3/8’lik ölçüde, hızlı tempodadır. Bir veya
daha fazla çiftin yaptığı bu dansa kastanyetler eşlik eder.
De Falla’nın bu jota’sının sözleri ise gençlik aşkının
sabırsızlığını konu alır: İki genç sevgili aşklarını saklar,
çünkü kızın annesinin başka planları vardır. Jota canlı bir
dansla açılır. Bu kez piyano, gitarı taklit eder. Ağır bölme
ise romantik bir şarkıdır, aşkı simgeler. Sonra yine
hızlanan dans, eşlik çalgısının sunduğu sakin bölmeyle
sona erer.

Son şarkı Polo 3/8’lik ölçüde, canlı (vivo) tempoda,
seguidilla’ya benzeyen, senkoplu çalınan bir Endülüs halk
şarkısı türüdür. Flamenko biçiminde tutkulu bir Çingene
ezgisi, şarkıcıların “Ay” biçiminde haykırışlarını yansıtır.
Sözleri ise aşka karşı bir lanetlemedir; aşkla acı çekmeyi
öğretir.
Polo
¡Ay!
¡Guardo una pena en mi pecho,
¡Ay!
Que a nadie se la diré!
Malhaya el amor, malhaya,
¡Ay!
¡Y quien me lo dió a entender!
¡Ay!
Polo
Yüreğimde kimseye anlatmayacağım
bir keder taşıyorum.
Aşka ve bana bu duyguyu
verenlere lanet olsun...
(Toplam süre 13’)
Program Notları: İrkin Aktüze

BİFO & HILARY HAHN
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
Borusan Istanbul Phılharmonıc Orchestra
Sascha Goetzel şef conductor
Hılary Hahn keman violin
Wolfgang Amadeus Mozart
Titus Uvertürü, KV 621
Overture La Clemenza di Tito, KV621
La Majör Keman Konçertosu, No. 5, KV 219
Violin Concerto in A Major, No.5, KV219
Allegro aperto
Adagio
Rondeau: Tempo di Menuetto, Allegro, Tempo di Menuetto
Béla Bartók
Mucizevî Mandarin Süiti, Op. 19
The Miraculous Mandarin Suite, Op.19
1. Giriş-Perde açılır Beginning-Curtain rises
2. İlk baştan çıkarma oyunu First seduction game
3. İkinci baştan çıkarma oyunu Second seduction game
4. Üçüncü baştan çıkarma oyunu Third seduction game-the
Mandarin enters
5. Kızın dansı Dance of the girl
6. Kovalamaca-serseriler fırlar The chase-the tramps leap out
7. Ansızın Mandarin görünür Suddenly the Mandarin’s
head appears
8. Mandarin yere düşer The Mandarin falls to the floor
Maurice Ravel
Boléro
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrasıdır.
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra is the
resident orchestra of the Istanbul Foundation for
Culture and Arts.

Jota
Dicen que no nos queremos
Porque no nos ven hablar;
A tu corazón y al mio
Se lo pueden preguntar.
Ya me despido de tí,
De tu casa y tu ventana
Y aunque no quiera tu madre
Adiós, niña, hasta mañana.
Aunque no quiera tu madre...
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Magrib Kumaşı
Gregorio Martínez Sierra (1881–1947)

Sascha Goetzel
Efsanevi pedagog Jorma Panula, Viyanalı öğrencisi
Sascha Goetzel’i “özgün kişiliği ve profesyonel tavrı, hem
kararlı hem de tutkulu genç bir orkestra şefi olması için
fazlasıyla yeterli” sözleriyle tanımlamıştı. Dünyanın dört
bir yanındaki izleyici ve eleştirmenlerin de her zaman
belirttiği üzere inanç ve tutku, gerçekten de Goetzel’in
alâmetifarikaları. Kuopio Senfoni, Borusan İstanbul
Filarmoni, Avusturya-Kore Filarmoni orkestralarının
sanat yönetmeni ve sürekli şefi olarak sanatçı, Leonard
Bernstein’in kurduğu Pasifik Müzik Festivali sürekli
şefliği ve Viyana Filarmoni’nin hazırlık orkestrası olan
Attergau Enstitüsü Orkestrası’nın da yardımcı şefliğini
sürdürüyor. Müzik eğitimine kemanla başlayan Goetzel,
orkestra şefliği kariyerine adım attığı dönemde onun
müzisyen olarak yeteneklerini ve teknik mükemmelliğini
öven, Zubin Mehta, Riccardo Muti ve Seiji Ozawa gibi
dünyanın en büyük şefleriyle çalışma fırsatı buldu.
Doğduğu kent Viyana’da Tonkünstler vede Viyana Oda
orkestralarını yönetti; City of Birmingham Senfoni,
Berlin Senfoni, Lüksemburg Filarmoni, NDR Hannover,
NHK Senfoni, Şanghay Senfoni, Moskova Senfoni,
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Tokyo ve Nagoya
Filarmoni, Deutsche Kammerakademie, Basel ve
Helsingborg Senfoni orkestraları ile geniş bir repertuarı
kapsayan ve aralarında dünya prömiyerlerinin de
bulunduğu birçok konser verdi. Bunların yanı sıra
Baltimore ve Toronto senfoni orkestraları ile New York,
Washington ve Baltimore’da Viyana müziği temalı
konserler yönetti; Rudolf Buchbinder, Olli Mustonen ve
Vadim Repin gibi solistlerle çalıştı. Sanatçı yeni sezonda
İtalya, Hollanda ve Danimarka’da ilk konserlerini
yönetecek. Aynı zamanda başarılı bir opera şefi olan
Sascha Goetzel, Los Angeles’ta Drattell’in Nicholas ve
Alexandra’sını, Tiroler Landestheater’da üç Mozart-Da
Ponte operasının hayli ses getiren üç yeni
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Sascha Goetzel
Viennese born Sascha Goetzel’s teacher, the legendary
Jorma Panula, said of his student: “his unique
personality and most professional attitude make him a
convincing but at the same time passionate young
conductor.” Conviction and passion are indeed his
trademarks, as audiences and critics around the world
have consistently noted. He is Principal Conductor of
the Kuopio Symphony Orchestra, Finland, and Artistic
Director and Principal Conductor of the Borusan
Istanbul Philharmonic Orchestra, and has held posts as
Resident Conductor at the Pacific Music Festival
founded by Leonard Bernstein, Music and Artistic
Director of the Austrian-Korean Philharmonic, and
Associate Conductor of the Attergau Institute
Orchestra, the training orchestra of the Vienna
Philharmonic. Having initially trained as a violinist,
Goetzel began his orchestral career working at close
quarters with many of the world’s greatest conductors
such as Zubin Mehta, Riccardo Muti and Seiji Ozawa,
who recognised his musicianship and technical
excellence. In his native Austria he has conducted the
Vienna Chamber Orchestra and the Tonkünstler
Orchestra, and made successful debuts abroad with the
City of Birmingham Symphony, Berlin Symphony,
Luxembourg Philharmonic, NDR Hannover, NHK
Symphony, Shanghai Symphony, Moscow Symphony,
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Tokyo and Nagoya
Philharmonic Orchestras, Deutsche Kammerakademie,
the Basel and Helsingborg Symphony Orchestras in a
wide spectrum of repertoire, including several world

premieres, and with the Baltimore and Toronto
symphonies conducting Viennese music in New York,
Washington and Baltimore, and with instrumentalists
such as Rudolf Buchbinder, Olli Mustonen and Vadim
Repin. The current season sees debuts in Italy, the
Netherlands and Denmark. Sascha Goetzel is an
accomplished opera conductor, and has to his credit
performances of Drattell’s Nicholas and Alexandra in
Los Angeles, acclaimed new productions of the three
Mozart Da Ponte operas and La Bohème at the Tiroler
Landestheater, Tchaikovsky’s Nutcracker at the Vienna
State Opera, Mozart’s Le nozze di Figaro and Lehár’s
Land of Smiles which received unprecedented critical
acclaim at Vienna Volksoper, Così Fan Tutte at the
Attersee Klassik Festival and Mozart’s Don Giovanni at
the legendary Mariinsky Theater at Valery Gergiev’s
invitation. He has worked with world class singers such
as Placido Domingo, José Carreras, Anna Netrebko,
José Cura, Thomas Hampson, Michael Schade, Bo
Skovhus and Vesselina Kasarova and will soon embark
on new productions of Entführung aus dem Serail and
Nicolai’s The Merry Wives of Windsor at the Volksoper.
Sascha Goetzel has made countless television and radio
broadcasts and has recorded works by Nino Rota and
Max Bruch for Koch Classics. He is a successful music
arranger for various ensembles and artists, such as José
Carreras, Ramòn Vargas, the Ensemble Wien and the
NTO-Orchestra. Several of his arrangements have been
recorded and released by BMG and Deutsche
Grammophon. Together with the Borusan Istanbul
Philharmonic, Goetzel recorded the orchestra’s first
international CD, Respighi, Hindemith, Schmitt which
was released by the Onyx label in January 2010 to
critical acclaim.

Hılary Hahn
1979’da Virginia’nın Lexington kentinde doğan
Hilary Hahn, derinlikli yorumu, kusursuz tekniği ve
muhteşem sahne performansı ile günümüzün en iyi
kemancılarından. İki Grammy ödülü sahibi Hahn’ın son
on beş yılda gerçekleştirdiği turneler ve kayıtları onu
uluslararası konser ağının aranan sanatçılarından biri
haline getirdi. Avrupa, Asya, Avustralasya ile Kuzey ve
Güney Amerika’nın en saygın müzik merkezlerinde en iyi
orkestralarla çalan sanatçı 2010–2011 sezonu boyunca
dört kıta 56 ülkede konser verecek. İlk kaydından bu yana
geçen on iki yıllık sürede Deutsche Grammophon ve
Sony firmalarından on bir albüm çıkardı. Bunlara üç
DVD, Oscar’a aday gösterilen bir film müziği kaydı ve
diğerleri eklendiğinde ortaya inanılmaz bir diskografi
çıkıyor. Sanatçının Schönberg ve Sibelius’un keman
konçertolarını kaydettiği albümü, 23 hafta kalacağı
Billboard’un klasik müzik listesine 1 numaradan girdi ve
ona 2009 yılı “En İyi Orkestralı Solist Yorumu” dalında
ikinci Grammy’sini getirdi. Hahn ilk Grammy’sini
2003 tarihli, Brahms ve Stravinsky konçertoları
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her second Grammy: the 2009 Award for Best
Instrumental Soloist Performance with Orchestra. Her
first Grammy win came in 2003 for her Brahms and
Stravinsky concerto album. Hahn is also active on the
contemporary classical music scene. In 1999, she
premiered and recorded the violin concerto written for
her by the American bassist and composer Edgar
Meyer, and in 2009 she did the same with Jennifer
Higdon’s violin concerto, also written for and dedicated
to her. A recording of the Pulitzer Prize winning
Higdon concerto, paired with the Tchaikovsky violin
concerto, was released on Deutsche Grammophon in
September, 2010. An avid writer, Hahn posts journal
entries and information for musicians and
concertgoers on her website (www.hilaryhahn.com).
In video, she produces a YouTube channel
(www.youtube.com/hilaryhahnvideos). Elsewhere, her
violin case comments on life as a traveling companion,
on Twitter (www.twitter.com/violincase). Hilary Hahn
was born in Lexington, Virginia, in 1979.
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prodüksiyonunu, Viyana Devlet Operası’da La Bohème ve
Çaykovski’nin Fındıkkıran’ını, Viyana Volksoper’de
Mozart’ın Figaro’nun Düğünü ve ona büyük başarı ve
övgü getiren Lehár’ın Tebessümler Diyarı’nı, Attersee
Klasik Festivali’nde Così fan tutte’yi, Valery Gergiev’in
daveti üzerine de dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosu’nda
Mozart’ın Don Giovanni’sini yönetti. Placido Domingo,
José Carreras, Anna Netrebko, José Cura, Thomas
Hampson, Michael Schade, Bo Skovhus ve Vesselina
Kasarova gibi dünya çapında şancılarla çalışan şef,
yakında, Saraydan Kız Kaçırma ve The Merry Wives of
Windsor’un yeni prodüksiyonları için Viyana Volksoper’e
dönecek. Bugüne kadar sayısız televizyon ve radyo
yayınına katılan Goetzel, Koch Classics için Nino Rota ve
Max Bruch’un eserlerini kaydetti; orkestra şefliği ve
keman yorumculuğunun yanı sıra José Carreras,
Ramòn Vargas, Ensemble Wien ve NTO Orkestrası gibi
topluluk ve sanatçılar için başarılı müzik düzenlemeleri
yaptı. Düzenlemelerinin bazıları BMG ve Deutsche
Grammophon tarafından kaydedildi ve yayınlandı.
Sascha Goetzel’in Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
ile kaydettiği ve orkestranın ilk uluslararası CD’si olan
Respighi, Hindemith, Schmitt Ocak 2010’da Onyx
firmasından yayınlandı ve müzik çevrelerinde oldukça
olumlu eleştiriler aldı.

albümüyle almıştı. Çağdaş müzik alanında da hayli
aktif olan sanatçı, 1999’da Amerikalı basçı ve besteci
Edgar Meyer’in, 2009’da da Jennifer Higdon’un her
ikisi de kendisi için yazılmış ve ona adanmış keman
konçertolarının prömiyerleri ve kayıtlarını gerçekleştirdi.
Higdon’ın Pulitzer ödüllü konçertosunun Çaykovski
Keman Konçertosu ile birlikte gerçekleşen kaydı 2010
Eylül’ünde Deutsche Grammophon’dan çıktı. Yazmayı
çok seven sanatçı, www.hilaryhahn.com’da düzenli
olarak müzisyenler ve konser izleyicilerine yönelik yazılar
yayımlıyor. www.youtube.com/hilaryhahnvideos
adresindeki kanalına sık sık videolar gönderen Hilary
Hahn www.twitter.com/violincase adresinde de yaşama
dair düşüncelerini paylaşıyor.
Hılary Hahn
31-year-old violinist Hilary Hahn is a two-time Grammy
Award winner celebrated for her probing
interpretations, technical brilliance, and spellbinding
stage presence. Extensive touring and acclaimed
recordings over the past decade and a half have made
Hahn one of the most sought-after artists on the
international concert circuit. She appears regularly with
the world’s elite orchestras and on the most prestigious
recital series in Europe, Asia, Australasia, and North
and South America. In the 2010/11 season, Hahn will
perform in fifty-six cities across four continents. In the
dozen years since she began recording, Hahn has
released eleven feature albums on the Deutsche
Grammophon and Sony labels, in addition to three
DVDs, an Oscar-nominated movie soundtrack, and
more. One of Hahn’s recent concerto recordings, which
paired Schoenberg and Sibelius, debuted at No.1 and
spent the next twenty-three weeks on the Billboard
classical charts. This acclaimed album brought Hahn

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
Bugün İstanbul’un sanat yaşamının en önemli
unsurlarından biri olan Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası’nın tarihi, Borusan Holding’in kültür ve
sanat alanındaki girişimlerinin ilki olan Borusan Oda
Orkestrası’na dayanıyor. 1999’da Gürer Aykal
yönetiminde oluşturulan BİFO, 13 Mayıs 1999’da Yıldız
Sarayı Silahhane Binası’nda verdiği ilk konserden bu
yana kentin iki yakasında klasik severlere sesleniyor.
2000–2001 sezonunda aylık konserlerine Beethoven
senfonileriyle parlak bir başlangıç yapan BİFO, o günden
bu yana yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser verdi,
İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan)
müzik festivallerine katıldı. Orkestranın yurtdışı
etkinlikleri arasında yaşayan en önemli çağdaş Yunan
bestecilerden Iannis Xenakis’in Oresteia’sını
seslendirdikleri Atina’daki üç konser, yine Atina’nın
Megaron Salonu’nda Türkiyeli bestecilerin yapıtlarını
seslendirdikleri bir konser, TÜSİAD’ın Avrupa Birliği
ile Türkiye arasındaki tam üyelik müzakerelerinin
başlangıcının birinci yıldönümü nedeniyle Brüksel’de
düzenlediği “Turkey-Europe Week” etkinlikleri
çerçevesinde Palais des Beaux Arts’da verdikleri özel bir
konser yer alıyor. BİFO, 2003’te İstanbul Kültür Sanat
Vakfı’nın İstanbul Film, Tiyatro ve Müzik festivallerinin
sürekli orkestrası oldu ve o tarihten bu yana etkinliğin
Aya İrini Müzesi’ndeki açılış konserlerinin çoğunu
gerçekleştiriyor ve festivalin yıldız solistlerine eşlik ediyor.
BİFO’nun on yılı aşan geçmişinde eşlik ettiği solistler
arasında Lang Lang, Elina Garanca, Juan Diego Flórez,
Angela Gheorghiu, Joseph Calleja, Maxim Vengerov,
Fazıl Say, Freddy Kempf, Isabelle Faust, Peter Jablonski,
Hüseyin Sermet, Ayla Erduran, James Ehnes, John Lill,
Steven Isserlis, Joanna McGregor, Natalie Clein, Olga
Borodina, Alexander Melnikov, İdil Biret ve Juilliard Yaylı
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Çalgılar Dörtlüsü bulunuyor. Igor Oistrakh, Emil
Tabakov, Pavel Kogan, Giuseppe Lanzetta, Fabiano
Monica, Alain Paris, Ion Marin, Karel Mark Chichon,
Peter Tilling, Justus Frantz, Joseph Wolfe, Andreas
Schüller, Joseph Caballé-Domenech, Rengim Gökmen ve
Ender Sakpınar gibi şeflerle konserler veren topluluk,
dünyanın köklü korolarından Avusturya’dan Wiener
Singverein ile İngiltere’den Philharmonia’yı da İstanbul’a
davet etti. 2008 yılı, BİFO için büyük bir değişimin de
habercisi oldu. Kurulduğundan bu yana büyük başarılara
imza attıkları Gürer Aykal’ın onursal şefliğine getirildiği
Orkestra, bu sezonda sanat yönetmeni ve sürekli şef
olarak Viyanalı Sascha Goetzel’le çalışmaya başladı ve
yeni şefiyle ilk konserini Ocak 2009’da verdi. BİFO,
kuruluşundan bu yana bağlı olduğu Borusan Kültür
Sanat aracılığıyla sosyal sorumluluk alanında önemli bir
projenin de parçası. “Özel Konser” adlı etkinlikte
orkestrayı iş veya sanat dünyasından tanınmış bir isim
yönetiyor ve konserin şefliğini yapan kişinin Borusan
Kültür Sanat’a yaptığı bağışla sağlanan burs, klasik
müzik alanında yetenekli bir gencin yurtdışında eğitim
görmesini sağlıyor. Özel Konser’de bugüne kadar
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kocabıyık, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç,
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Eczacıbaşı yer aldı. 2010 ve 2011’de şov dünyasının ünlü
ismi Cem Yılmaz’ın yönettiği konserler medyada büyük
ilgi uyandırdı. Etkinliklerini uluslararası platforma
taşımaya başlayan BİFO’nun bu amaçla Ocak 2010’da
Onyx etiketiyle Avrupa ve Türkiye’de piyasaya çıkan CD’si
yurtdışında büyük beğeniyle karşılandı. Temmuz ayında,
Goetzel yönetiminde, dünyanın en saygın klasik müzik
etkinliklerinden Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri
kapsamında bir konser veren topluluk, 2010 yılında
Andante dergisinin “Yılın En İyi Orkestrası” ödülünü

aldı. 2010–2011 sezonunda konser sayısını artıran ve
çocuklara yönelik olarak düzenlenen “BİFO Junior”
adlı konser serisini başlatan BİFO, sezon konserlerini
bitirdikten sonra haziran ayında 39. İstanbul Müzik
Festivali’nin Açılış Konseri’ni gerçekleştirecek ve
festivalin yıldızları Hilary Hahn ve Renée Fleming’e
eşlik edecek.
Borusan Istanbul Phılharmonıc Orchestra
The history of the Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra (BIPO) starts with the Borusan Chamber
Orchestra, one of the first ventures in the field of
culture and the arts by Borusan Holding, a leading
industrial conglomerate in Turkey. Though it began
with modest numbers, the chamber orchestra was
transformed into one of the leading Turkish
philharmonic ensembles under its former artistic
director and principal conductor Gürer Aykal. Giving its
concert premiere in May 1999, BIPO has since become
a prominent element of Istanbul’s cultural scene.
BIPO’s first season in 2000/1 took off spectacularly,
with symphonies by Beethoven and followed in the
seasons to come with regular seasonal concerts as well
as invitations to the Istanbul, Eskişehir, Ankara and
Ruse (Bulgaria) Music Festivals. Other highlights
include a concert to honour the 22nd World
Architecture Congress in Istanbul, three performances
in Athens of Oresteia by Iannis Xenakis, which were
followed by an invitation to the Megaron Hall in Athens
with works by Turkish composers, a memorable
performance of Shostakovich’s Symphony No.14, and a
special concert at the Palais des Beaux-Arts in Brussels
within ‘Turkey-Europe Week’, an event organised to
celebrate the first anniversary of full membership
negotiations between Turkey and the European Union.
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BIPO became the resident orchestra of the International
Istanbul Music Festival in 2003, and made the official
opening of the festival at the magnificent Hagia Sophia.
Since then, they have officially opened the festival every
year with concerts at Hagia Eirene, also accompanying
top soloists throughout the festival. The world-class
soloists BIPO has accompanied to date include stellar
names such as Lang Lang, Elina Garanca, Juan Diego
Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph Calleja, Maxim
Vengerov, Fazıl Say, Freddy Kempf, Isabelle Faust,
Peter Jablonski, Hüseyin Sermet, Ayla Erduran, James
Ehnes, John Lill, Steven Isserlis, Joanna McGregor,
Natalie Clein, Olga Borodina, Alexander Melnikov, İdil
Biret and the Juillard String Quartet. With a strong
commitment to fostering and advancing love and
appreciation for classical music, BIPO has become the
major constituent of the Borusan Culture and Arts’
social responsibility project. Under the title of The
Special Concert, BIPO performs under the guidance of a
leading figure from the Turkish business world, whose
donations provide scholarships for young talents to
study at prestigious institutions. The 2008/9 season
marked a turning point in BIPO’s history, when its
respected conductor Maestro Gürer Aykal was elevated
to be honorary conductor and Sascha Goetzel from
Vienna was appointed the artistic director and principal
conductor of the orchestra. Bringing a new dimension
and a new perspective to the ensemble’s vision and
repertoire, Goetzel officially took up the position in
January 2009. The 2009/10 was BIPO’s year in that the
Orchestra released its first international CD, Respighi,
Hindemith, Schmitt under the Onyx label to
international critical acclaim and performed at the
Opening Festivities of the 2010 Salzburg Festival. A
source of great pride and joy to the Turkish community,
particularly Istanbul’s educated and cultural elite, BIPO
has now set out to become one of the most promising
symphonic ensembles in Europe under Goetzel. The
years ahead will hopefully see the orchestra continue its
tradition of bringing some of the world’s top virtuosos
to everyone, from those just beginning to discover
classical music to long-dedicated fans.

Prag’a yolladı. Ancak güzel dekorlar ve iyi bir sanatçı
kadrosu bile operanın 6 Eylül 1791’deki temsilinin başarılı
olmasını sağlayamadı. Üzgün ve hasta Viyana’ya dönen
besteci, 30 Eylül’de Sihirli Flüt’ü yönettikten sonra,
Requiem’i üzerinde çalışırken 5 Aralık 1791’de öldü.
Opera seria (ciddi opera) alanına, iki perdelik La
Clemenza di Tito ile başarısız bir dönüş yapan Mozart’ın
bu eseri teknik bakımdan mükemmel olmasına karşın,
eserin Metastasio’nun soğuk ve cansız librettosuyla
sahnede adeta mermer bir blok gibi donuk kaldığını o
günlerin eleştirmenleri belirtmişti... Daha sonraki
temsillerde başarı kazanan eser, aynı zamanda Mozart’ın
Londra’ya ulaşan ilk operası oldu. Günümüzde genellikle
uvertürü konser sahnelerinde ara sıra yer alan opera,
Roma İmparatoru Titus’u (Tito) konu alır. 80 yıllarında
Roma’da geçen olaylarda eski imparatorun kızı
Vitellia’ya âşık olan Sesto, Titus’u öldürmeye çalışırsa
da başaramaz ve yakalanır. Vitellia onu kurtarmak için
kendisinin de bu suça katıldığını itiraf eder. İmparator
sonunda her ikisini de affeder. Bugün unutulmuş olan
operanın uvertüründe, eserin melodileri sıralanır.
Uvertürün yapısı güvenli ve etkilidir; sürekli piyano-forte
değişimleri içeren, festivale uygun şenlikli müziği ilgi
çekicidir. Görkemli orkestra girişiyle başlayan uvertür,
Servilia ile Annius’un güzel düetini yansıtan temayla
sürer. Bunu, gamlardan oluşan pasajlar izler. Daha sonra
kemanlarda ikinci tema duyulur. Birinci temanın tekrar
sergilendiği pasajdan sonra uvertür canlı bir Coda ile
sona erer. (Süre 5’)
La Majör Keman Konçertosu, No. 5, KV 219*
Allegro aperto
Adagio
Rondeau: Tempo di Menuetto, Allegro, Tempo di Menuetto
Bestelediği keman konçertolarının solo partilerini
Mendelssohn ya da Brahms gibi bu enstrümanın
virtüözlerine düzelttirme gereksinimini duymayan
Mozart’ın olağanüstü güzellikte ve çekicilikte bestelediği
keman konçertolarının başında, 20 Aralık 1775’te
tamamlanan “Türk” başlıklı 5. Keman Konçertosu gelir.
Mozart, 20. yaş gününden beş hafta önce yazdığı bu
eserde kullandığı “aperto” deyimiyle yeni bir müzik
terimi de icat etmiştir. İtalyanca “açık, anlaşılır, geniş”
anlamlarına gelen bu kelimeyi ilk bölümde kullanmıştır.
La majör tonda ve 4/4’lük ölçüdeki 1. Bölüm, geniş ve
açık cümleli (Allegro aperto) tanımlamasıyla çabuk ve
biçimsel bir orkestra tuttisi ile aldatıcı olarak başlar. Kısa
bir susuştan sonraki altı mezürlük ağırca (Andante)
geçişte, keman giriş temasını bir arioso gibi duyurur.
Tekrar hızlanan bölüm Allegro’ya dönerek kemana asıl
birinci temayı sunma fırsatını verir. Üç notalı motifle
gerçekleşen bütün bu cesur ve özgün yapı, müzik
tarihinde bir ilktir. Ancak 19 yaşındaki besteci bununla da
yetinmez; orkestranın baştan savma gibi duyurduğu ana
tema birdenbire, asıl temanın sunuluşuna eşlik eder
duruma gelir. İkinci temayı da sergileyen solo çalgının

PROGRAM NOTLARI
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Titus Uvertürü, KV 621*
Mozart 1791’de Sihirli Flüt Operası’nı bitirmeye
uğraşırken Prag’dan bir sipariş alır: Librettosunu
Metastasio’nun yazdığı La Clemenza di Tito (Titus’un
Merhameti). Eser II. Leopold’un Bohemya Kralı olarak
taç giymesini kutlamak üzere düzenlenen festivalde
sahnelenecekti; süre de çok kısıtlıydı. Her zamankinden
daha çok paraya ihtiyacı olan Mozart, Roma tarihine ilgi
duymamasına rağmen partisyonu 18 günde bitirdi ve
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orkestrayla diyalogu yanında tuttileri ile de çok dengeli,
zarif, aynı zamanda lirik bir yapıya sahip olan bölüm,
bir final havasında son bulur. Mi Majör tonda, 2/4’lük
ölçüde ve ağır (Adagio) tempodaki duygulu ve hüzünlü
2. Bölümün Mozart’ın Salzburg Orkestrası’ndaki
arkadaşı, kemancı Brunetti için ikinci kez tekrar yazıldığı,
bestecinin babasına gönderdiği bir mektuptan
öğrenilmiştir. Soliste sonoritesinin güzelliğini, temizliğini
ve dengesini ispat olanağı sağlayan, keman için yazılmış
en saf ve güzel sayfaları içeren serenat havasındaki
Adagio, orkestranın belirlediği temayla başlar. Keman
akıcı bir anlatım ve zengin armonilerle bu temayı
geliştirir. Eserin 3. Bölümü Rondo ile yine la majöre
dönülür. Bu bölüm “Rondeau. Tempo di Menuetto”
başlığıyla her iki dansın –Rondo ile Menuet’in–
kaynaştırılmasından oluşur. Dış görünüşte bölüm 3/4’lük
ölçüdeki menuet havasında zarif biçimde başlar. İkinci
bölme fa diyez minör tonda daha kontrastlı belirir.
Kemanın sunduğu tema üç kez tekrarlanır. Ancak sürpriz
olarak 2/4’lük ölçüde, la minör tonda güçlü aksanlı bir
Allegro bölmesi gelir: Alla Turca trio bölmesi, belki de
Macaristan’dan Salzburg’a ulaşan, Türk-Macar ezgileri
biçiminde zamanın modasına uyularak yeniçeri müziği
etkisinde yazılmıştır. Baslar, mehter köslerini anımsatır.
Konçertoya bu nedenle “Türk” başlığı verilmiştir.
Ortadaki gürültülü tutti bölmesi, Mozart’ın 1773’te
Milano izlenimi olarak bestelediği Lucio Silla operasının
bale müziği olan “Le gelosia del seraglio” (Saray
Kıskançlığı) bölümünden alınmıştır. Menuetto sonda
bir özet olarak tekrar belirir. Eser, rondo temasının
tekrarlanmasıyla hafifçe, kemanın son sözü söylemesiyle
sona erer. (Süre 28’)
Béla Bartók (1881–1945)
Mucizevî Mandarin Süiti, Op. 19**
1. Giriş-Perde açılır
2. İlk baştan çıkarma oyunu
3. İkinci baştan çıkarma oyunu
4. Üçüncü baştan çıkarma oyunu
5. Kızın dansı
6. Kovalamaca-serseriler fırlar
7. Ansızın Mandarin görünür
8. Mandarin yere düşer
Mucizevî Mandarin Süiti, Béla Bartók’un tüm çalışmaları
göz önüne alındığında diğerlerinden görece kısa olsa da,
öz ama önemli bir rol oynar. 1911 yılında Dük
Mavisakal’ın Kalesi adlı tek perdelik operasını bitirdikten
sonra 1914 yazına kadar beste çalışmalarında çok fazla
yoğunluk gözlenmez. Bu arada, ilk seslendirilişi 1917’de
Budapeşte Operası’nda yapılan, bestecinin hayatı
boyunca edindiği, dikkate değer birkaç başarısından biri
olan Tahta Prens adlı baleye başlar. Opera evi Dük
Mavisakal’ın Kalesi’ni bir sonraki yıl sahnelemeye girişse
de belirsiz bir tepkiyle karşılaşır. O kadar ki, gerçekleşen
sekiz gösterinin ardından sonraki yirmi yıl boyunca
Macaristan’da bir kez bile sahnelenmez. Bartók’un son

sahne eseri olan Mucizevî Mandarin adlı pantomimini ise
daha da kötü bir kader bekler. Bartók esere, üç bölümlü
bir tiyatro programının üçüncü parçası olarak başlar.
1918–1919’da taslağı tamamlar. Ancak eserin
orkestrasyonunu beş yıl sonra bitirir. Bestecinin müzik
yönetimine yönelik süre gelen kararsızlıkları dışında,
Menyhért Lengyel’in senaryosunun Macar sansüründen
geçme ihtimali yoktur. Nihayetinde eserin ilk temsili
1926 yılında Köln’de gerçekleşir. Ahlaki sebeplerden
ötürü şehrin Belediye Başkanı Konrad Adenauer
tarafından derhal yasaklanır. 1942’deki Milano temsiline
kadar bir daha sahnelemeyen eserin bu temsilini de,
1940 yılının temmuz ayında New York’ta yaşamaya
başlayan Bartók hasta olduğu için göremez. Bartók’un
orkestral repertuarı içerisinde kendine çok kısa bir sürede
yer edinse de, söz konusu pantomim ancak yakın
zamanda hak ettiği yeri alabilmiştir. Stravinsky’nin Bahar
Ayini’nde olduğu gibi, Mucizevî Mandarin görsel olarak
betimlemesi zor ancak en iyi “aklın gözü”yle takdir
edilebilen bir müzikal hadise ağırlığı taşır. Lengyel
tarafından öngörüldüğü üzere, Freudiyen psikanalizcinin
ve Macaristan’ın en önemli dışavurumcu yazarının
alıcısı olarak, senaryo danslı dramadan ziyade daha
çok mime odaklanmıştır. Bu yüzden “bale”den ziyade
“pantomim”in tasarlanması, sezgisel doğanın ve
yozlaşmış medeniyetin bağdaşmazlığına odaklanır. Bu
bağdaşmazlık, ısrarlı ritmik modeller ve ezici ahenksizlik,
işlek bir caddedeki trafik sesini çağrıştıran giriş
bölümündeki grafik tasvirde görülür. Perde, içinde üç
zorba ve bir kızın olduğu eski püskü bir apartmanın üst
katlarındaki bir odaya açılır. Parasız olan haydutlar kızı
“yoldan geçen ticareti”ne çekmeye zorlamaktadır. Bunu,
her birinin solo bir klarnet tarafından tanıtıldığı üç baştan
çıkarma dizisi izler. İlk dizide kız, parasız olduğu
anlaşıldığı zaman çete tarafından çabucak çıkarılan yaşlı
bir hovardayı (glissandi bir trombon tarafından ifade
edilen) ayartmaktadır. İkinci dizide kız, kendisiyle valsi
bir anda ateşli bir hal alan utangaç bir genç adamı (obua
ve İngiliz kornosu) ayartmaktadır. Üçüncü dizideyse kız,
bir mandarini ayartmaktadır. Egzotik görünüşü canlı bir
şekilde bakır nefesliyle ifade edilir. Bunları, kızın
mandarine karşı tiksintisinin, yavaşça alt ettiği
mandarinin tepkilerinin daha atılgan hale geldiği valsle
çerçevelenmiş daha uzun bir bölüm takip eder. Sırasıyla
önce yaylılarda, sonra nefeslilerde ve en sonunda da
bakır nefeslilerde duyurulan fugato sayesinde
durdurulamaz bir momentumun yaratıldığı heyecanlı bir
kovalamaca meydana gelir. Kovalamaca haydutların
mandarine saldırmaya karar verdiğinde kesilir. İşte bu
noktada süit sona erer. (Süre 23’)
Maurice Ravel (1875–1937)
Boléro*
Ravel, dansçı Ida Rubinstein’a bir bale müziği yazmak
için söz vermişti ve bunun için de Albeniz’in Iberia’sının
orkestrasyonunu düşünüyordu. Ancak telif hakkı bir
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başkasına ait olan eserden vazgeçerek, sabit bir fikir gibi
kafasında sürekli duyduğu 16 mezürlük ezgiyi ele aldı.
Arkadaşına yazdığı bir mektupta eserinin ilerde göreceği
büyük ilgiyi bilmeden, alçakgönüllülükle şöyle diyordu:
“Alışılagelmiş şekilde bir formu, bir geliştirimi
(developpement) yok; modülasyon (ton değişimi) bile
yok sayılabilir. Padilla tarzında bir tema, saf bir ritim ve
orkestra için yazıldı.” Bugün müzikle ilgisi olmayan
insanların da tanıdığı Boléro ilk kez 22 Kasım 1928’de
Paris Operası sahnesinde yorumlandı. Bronislava
Nijinska’nın koreografisini yaptığı ve Ida Rubinstein’in
canlandırdığı eserin herhangi bir konusu yoktur. Dumanlı
bir İspanyol meyhanesinde ortadaki büyük masa
üzerinde, geleneksel İspanyol giysileriyle bir kız (Ida
Rubinstein) bu tekdüze ve ısrarlı ezgiyle ayaklarını
vurarak, gittikçe artan bir tutkuyla dans eder; daha sonra
müziğin güçlenmesiyle diğer dansçılar dumanlar içinden
çıkarak dansa katılır, en sonda da bıçaklar çekilir... Bale
büyük başarı kazandı; değişmeyen ritmi, durmadan
tekrarlanan melodinin gittikçe yükselerek çılgın bir hal
alması seyircileri adeta büyülemişti. Hatta bir kadının
yerinden fırlayarak “bu adam delirmiş!” diye bağırması
üzerine Ravel’in “Eserimi galiba yalnız bu bayan anladı”
dediği söylenir. Boléro’nun orkestrasyonunda kastanyet,
def gibi tipik İspanyol çalgıları kullanmayan Ravel, bu
sabit fikrin etkisini uzun bir kreşendo (yükseliş) ile elde
eder. Üç yüz mezürü aşan Bolero’nun temasında
birbirinden bir nakaratla (ritornel) ayrılan, 16 mezür
uzunluğunda iki cümle vardır. Birincisi trampetin sürekli
vuruşlarıyla belirlenir; ikincisi ise daha çok doğaya özgü
bir ezgi gibidir. 3/4’lük bolero ritminde, do majör tonda
başlayan ve sona kadar ton değişimlerinden
(modülasyon) uzak kalan eser, aynı zamanda orkestra
çalgılarını teker teker sergiler. Farklı çalgılarla elde edilen
göz kamaştırıcı orkestral renkler, yavaş yavaş artan ses
yoğunluğu önce çok hafif (pianissimo) şekilde trampette
başlar; buna, basların bütün eser boyunca sürecek olan
pizzicato’ları eşlik eder. Flüt pianissimo olarak melodiyi
duyurur; klarnet bunu tekrarlar. Daha sonra fagot
temanın bir değişkenini minörde sunar; bunu da mi
bemol klarnet tekrarlar. Trampetin ritmi duyurmasına
flüt de yardımcı olur. Bu 16 mezürlük tema, temanın
tekrarı, minör değişkenin tekrarı olarak düzenlenen
şema, dört kez uygulanır. Sesin biraz daha arttığı ikinci
uygulamada obua, trompet ve saksafon yer alır.
Trampetin yanında ritme yardımcı olanlar ise fagotlar,
kornolar ve trompettir. Üçüncü uygulamada
mezzoforte’ye (orta kuvvet) erişilmiştir; temayı çelesta ve
iki pikolo flütün büyüleyici etkiyle eşlik ettikleri kornolar
sunar. Daha sonra obua, klarnet ve trompet başroldedir.
Dördüncü uygulamada forte (kuvvetli) bir tınıyla
kornolar, trompetler ve özellikle pizzicato’larla yaylı
çalgılar ritmi belirler. Kemanların, önce teksesli, sonra
akorlarla temayı duyurması ilk zirveyi oluşturur. Davul,
büyük bir çekiç gibi do ve sol seslerini sürekli bas tonda
vurgular. Beşinci uygulamada ise muazzam bir
fortissimo gerçekleşir. Tema bir kez sunulur; hemen

minör değişkene geçilir; buna trombon dahil bütün
çalgılar katılır. Bu arada bas tondaki do ve sol sesleri felç
olmuş gibiyken, orkestra birden mi majör tona geçer. Bir
haykırışın gırtlaktan çıkışı gibi olan geçiş, yine aniden do
majöre döner ve bir çığlıkla çöker, kalır... Bolero’nun bu
kadar ilgi görmesine şaşıran ve başarı kutlamalarına
“Yalnızca moda bir çalışmadan başka bir şey değil” diye
cevap veren Ravel’i eseri konusunda kızdıran tek şey de
ünlü orkestra şefi Arturo Toscanini’nin Bolero’yu
İtalyanlara özgü sıcakkanlılıkla, çok çabuk çaldırması
olmuş, 17 dakika sürmesi gereken eser birkaç dakika
daha kısalıvermişti. (Süre 15’)
* Program Notları: İrkin Aktüze
** Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
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FESTİVAL BULUŞMALARI – II
FESTIVAL ENCOUNTERS - II
Alıssa Margulıs keman violin
Özcan Ulucan keman-viyola violin&viola
Isabel van Keulen keman-viyola violin&viola
Chrıstıan Poltéra viyolonsel violoncello
Birsen Ulucan piyano piano

Ulvi Cemal Erkin
Piyanolu Beşli
Piano Quintet
Moderato
Adagio mesto
Ritmico e energico
Allegro vivo
Gustav Mahler
Piyano ve Yaylılar İçin Dörtlü, La minör
Quartet for Piano and Strings in A minor
Introduction
Allegro
Antonin Dvorák
Piyanolu Beşli, La Majör, No. 2, Op. 81, B 155
Piano Quintet in A Major, No.2, Op.81, B155
Allegro ma non tanto
Dumka: Andante con moto
Scherzo (Furiant): Molto vivace
Finale: Allegro

© Sonja Werner

Franz Schubert
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Do minör, No. 12, D 703,
“Quartettsatz”
String Quartet in C minor, No.12, D703, “Quartettsatz”
Allegro assai

Alıssa Margulıs
İfade gücü yüksek ve duygu yüklü performansları ile
büyük beğeni toplayan Alissa Margulis, Palais des Beaux
Arts (Brüksel), Köln Filarmoni, Musikverein (Viyana),
Herkulessaal (Münih), Izumi Hall (Osaka), Tonhalle
(Düsseldorf), St Petersburg Filarmoni Salonu,
Festspielhaus (Baden-Baden), Tel-Aviv Arts Center,
Beethovenhalle (Bonn), Walton Arts Center (Chicago),
Schönberg Hall (Los Angeles) ve Konzerthaus (Viyana)
gibi klasik müzik dünyasının son derece saygın
mekânlarında düzenli olarak konser veriyor. Almanya’da
müzisyen Rus bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen
Margulis, Köln’de Zakhar Bron, Brüksel’de Augustin
Dumay ve Viyana’da Pavel Vernikov’la çalıştı. Halk
önünde ilk konserinin yedi yaşındayken Budapeşte
Solistleri ile birlikte veren sanatçı, bugüne kadar
Kremerata Baltica, Belçika Ulusal Orkestrası, Düsseldorf
Senfoni, Beethovenorchester Bonn, English Chamber
Orchestra, Kudüs Senfoni, Prag Senfoni, Johannesburg
Senfoni, Novosibirsk Filarmoni, SWR ve WDR radyo
orkestraları, Oxford Orchestra, Orchestre National de
Lorraine ve İsrail Oda Orkestrası gibi topluluklar
eşliğinde çaldı. Wieniawski Yarışması (Polonya), Spohr
Gençler Yarışması, Novosibirsk Keman Yarışması, Viotti
Vercelli Yarışması (İtalya), Osaka Oda Müziği Yarışması,
UNISA Yaylı Çalgılar Yarışması (Pretoria), Vittorio Gui

22.06.2011, 20.00
Süreyya Operası
Süreyya Opera House
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Competition in Pretoria, the Vittorio Gui Competition
in Florence, Alissa Margulis received the Award for
Young Artists by the European Foundation for Culture.
She is an enthusiastic chamber music player and
collaborates with artists such as Martha Argerich, Yuri
Bashmet, David Geringas, Ivry Gitlis, Gidon Kremer,
Mischa Maisky, Lilya Zilberstein and Paul BaduraSkoda. She appeared further at the Davos Festival, the
Wiener Festwochen, the Encuentro di Musica
Santander, the Gstaad Festival Yehudi Menuhin, the
Oleg Kagan Festival Kreuth, the Kronberg Festival, the
Lockenhaus Festival, the Martha Argerich Presents:
Odyssey in Ljubljana, the Progetto Martha Argerich
Festival of Lugano, the Radio France Festival in Menton
at Côte d’Azur, the Schleswig-Holstein Festival, the
Tours Festival, the Maggio Musicale Fiorentino, the
Herbstfestspiele Baden-Baden and the Verbier Festival.
EMI Classics released several CDs of the Martha
Argerich and Friends cycle with Alissa Margulis’s
participation on which she can be heared performing
chamber music works and sonatas by Schnittke,
Messiaen, Shostakovich, Piazzolla among others. Alissa
Margulis has been presented in numerous productions
for international radio stations and is also featured on a
TV broadcast of Arte devoted to the Chamber Music
Connects the World project. She plays a Guadagnini
violin dated 1754, a private loan from Jonathan Moulds.

Yarışması’nda (Floransa) aldığı ödüller ise sanatçının
kariyerini taçlandırdı. Margulis ayrıca, Avrupa Kültür
Vakfı’nın Genç Sanatçılar Ödülü’nün de sahibi. Oda
müziği tutkusu, onu Martha Argerich, Yuri Bashmet,
David Geringas, Ivry Gitlis, Gidon Kremer, Mischa
Maisky, Lilya Zilberstein ve Paul Badura-Skoda gibi
sanatçılarla bir araya getirdi. Davos Festivali, Wiener
Festwochen, Encuentro di Musica Santander, Yehudi
Menuhin Gstaad Festivali, Oleg Kagan Festivali (Kreuth),
Kronberg Festivali, Lockenhaus Festivali, Martha Argerich
Presents: Odyssey in Ljubljana, Progetto Martha Argerich
Lugano Festivali, Radio France Festival in Menton (Côte
d’Azur), Schleswig-Holstein Festivali, Tours Festivali,
Maggio Musicale Fiorentino, Herbstfestspiele BadenBaden ve Verbier Festivali katıldığı saygın etkinlikler
arasında en önemlileri. EMI Classics’in çıkardığı Martha
Argerich and Friends CD’lerinde Şnitke, Messiaen,
Şostakoviç ve Piazzolla’nın yanı sıra daha birçok
bestecinin yapıtlarının seslendirilmesine katkıda bulundu.
Birçok uluslararası radyo kanalındaki yapımlarda yer alan
sanatçı, Arte’nin Chamber Music Connects the World
(Oda Müziği Dünyayı Birleştiriyor) projesi kapsamında
televizyon için de program yaptı. Alissa Margulis
Jonathan Moulds’un özel olarak ödünç verdiği 1754
yapımı bir Guadagani keman çalıyor.
Alıssa Margulıs
Appreciated for her expressive and very emotional
performances, Alissa Margulis regularly plays in
important concert halls such as the Palais des Beaux
Arts in Brussels, the Cologne Philharmonic, the Wiener
Musikverein, the Herkulessaal in Munich, the Izumi
Hall in Osaka, the Tonhalle Düsseldorf, the St.
Petersburg Philharmonic Hall, the Festspielhaus in
Baden-Baden, the Tel-Aviv Art Center, Beethovenhalle
Bonn, the Walton Arts Center Chicago, the Schönberg
Hall in Los Angeles or the Vienna Konzerthaus. Born in
Germany into a family of Russian musicians, Alissa
Margulis studied in Cologne with Zakhar Bron, in
Brussels with Augustin Dumay and in Vienna with
Pavel Vernikov. She made her first public appearance at
the age of seven with the Budapest Soloists and has
performed since then with numerous orchestras such
as the Kremerata Baltica, the Belgian National
Orchestra, the Düsseldorfer Symphoniker,
Beethovenorchester Bonn, the English Chamber
Orchestra, the Jerusalem Symphony Orchestra, the
Prague Symphony Orchestra, the Johannesburg
Symphony Orchestra, the Novosibirsk Philharmonic
Orchestra, the SWR and the WDR Rundfunkorchester,
the Oxford Orchestra, the Orchestre National de
Lorraine and the Israel Chamber Orchestra. Her many
prizes at international music competitions include
those at the Wieniawski Competition in Poland, the
Spohr Youth Competition, the Novosibirsk Violin
Competition, Viotti Vercelli Competition in Italy, the
Osaka Chamber Music Competition, the UNISA String

Özcan Ulucan
1973 yılında Bulgaristan’ın Şumen şehrinde doğan Özcan
Ulucan, müzik eğitimine altı yaşında Z. Dravka ve Veselin
Spirov ile başladı. İlk konserini dokuz yaşında, piyanist
olan kardeşi Birsen Ulucan ile orkestra eşliğinde ilk
konserini ise on üç yaşındayken Şumen Filarmoni
Orkestrası’yla verdi. Daha sonra Varna D. Hristov Müzik
Okulu’nda dört yıl Genoveva Burova ile çalıştı. 1989
yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti ve Saim Akçıl’ın
öğrencisi oldu. 1993’te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuarı’ndan mezun oldu ve aynı yıl Türk Eğitim
Vakfı bursunu kazanarak Londra’ya gitti. Burada Guildhall
Müzik Okulu’nda Yfrah Neaman ile iki yıl solistlik eğitimi
görüp, 1995’te üstün başarıyla mezun oldu. 1995 ile 1998
yılları arasında, Ankara Devlet Konservatuarı’nda Rus
kemancı Viktor Pikaizen ile yüksek lisans çalışmasını
tamamladı. Eczacıbaşı Vakfı’nın desteği ile Almanya’ya
giden sanatçı, burada önce Joshua Epstein ile Konser
Olgunluk Diploması, sonra Maxim Vengerov ile solistlik
diploması çalışmalarını, 2004 yılında Vengerov ile birlikte
verdiği konserle üstün başarıyla tamamladı. Özcan
Ulucan ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül
kazanmıştır. Bunlar arasında S. Obretenov Yarışması’nda
ikincilik (Bulgaristan), J. Kocian Yarışması iki birincilik
ödülü (Çek Cumhuriyeti), Mimar Sinan Üniversitesi
Yarışması’nda üçüncülük (Türkiye), R. Lipizer
Yarışması’nda “En İyi Beethoven Sonat Yorumu” ödülü
(İtalya), W. Gieseking Yarışması birincilik ödülü
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(Almanya) sayılabilir. Sanatçı, kız kardeşi piyanist
Birsen Ulucan ile birlikte Türkiye, Bulgaristan, İngiltere,
Almanya, Fransa, İsviçre, İsrail ve ABD’de konserler verdi
ve kemancı kız kardeşi Ayşen Ulucan ile beraber üçlü
projeler gerçekleştirdi. 2002 yılından itibaren kemancı
Maxim Vengerov ile beraber Berlin Konzerthaus, Royal
Albert Hall (Londra), Tel Aviv Konservatuarı (İsrail),
Lütfi Kırdar Salonu (İstanbul), Ludwigsburg Festivali ve
Wels Festivali (Avusturya) gibi mekân ve etkinlilerde
konserler veren Özcan Ulucan 2004 konser sezonunda
ünlü viyolonsel sanatçısı ve orkestra şefi Mstislav
Rostropoviç ve Maxim Vengerov ile beraber Amsterdam
Concertgebouw Salonu’nda konser verdi. Türkiye’nin ve
dünyanın birçok ülkesinde konser çalışmalarına devam
eden sanatçının etkinlikleri arasında, piyanist Fazıl Say ile
Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Salonu ve İzmit’te
resitaller (2003), İngiliz Oda Orkestrası ile solo ve oda
müziği konserleri (Eylül 2005), Heinrich Schiff
yönetimindeki Viyana Oda Orkestrası ile Cemal Reşit Rey
Salonu konseri (Mart 2007), Antalya Devlet Senfoni
Orkestrası’nın solisti olarak Güney Kore’de Türkiye’yi
temsil ettiği konser (2008), İstanbul Müzik Festivali’nde
Ahmed Adnan Saygun’un Keman Konçertosu’nun
seslendirilmesi (Haziran 2008), Edinburgh Quartet ve
Evgenia Startseva ile İngiltere’de ve ayrıca Almanya ile
Türkiye’de konserler (2009), Birsen Ulucan ve Richard
Rozsa ile Macaristan (2010), yine Edinburgh Quartet ve
Evgenia Startseva ile Steyning Festivali konserleri ve
2011’de Franz Liszt Oda Orkestrası, Hezarfen Ensemble
ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile konserler yer
alıyor. Halen İstanbul’da yaşayan Özcan Ulucan hem
keman hem de viyola sanatçısı olarak konserler vermeye
devam ediyor ve İstanbul Teknik Üniversitesi
Konservatuarı’nda ders veriyor.
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appearance at the Steyning Festival again with the
Edinburgh Quartet and Evgenia Startseva and his
concerts with the Hezarfen Ensemble, the Franz Liszt
Chamber Orchestra and the Presidential Symphony
Orchestra (2011). Currently residing in Istanbul, Özcan
Ulucan continues his concert activities as violinist and
violist as well as teaching at the Istanbul Technical
University’s Conservatoire.

Isabelle van Keulen
Uluslararası çapta tanınmış bir keman ve viyola sanatçısı
olan Isabelle van Keulen, dünyanın saygın konser
mekânlarında sıkça konser veren bir sanatçı. Sahne
karizması ve çok yönlülüğüyle kuşağının en gözde
kemancılarından biri. Bugüne kadar birlikte çaldığı, Berlin
Filarmoni, Amsterdam Royal Concertgebouw, Bavyera
Radyosu Senfoni Orkestrası, NDR Hamburg Senfoni,
Gewandhausorchester Leipzig, Viyana Radyosu Senfoni,
Zürih Tonhalle, NHK Senfoni, Londra Filarmoni,
Philharmonia, Hallé Orchestra Manchester, City of
Birmingham Senfoni, Minnesota Orkestrası, Hollanda,
Royal Stockholm ve Helsinki Filarmoni ile Cincinnati ve
Toronto Senfoni gibi topluluklar bunu kanıtlıyor. Çalıştığı
şefler arasında Dausgaard, Elder, Gergiev, Herreweghe,
Järvi, Marriner, Nelsons, Norrington, von Dohnányi,
Swensen, Vänskä, Wolff ve Zinman gibi ustalar sayılabilir.
2009–2010 sezonundan bu yana, kapsamlı bir Japonya
turnesi boyunca yönettiği Norveç Oda Orkestrası’nın
sanat yönetmenliğini de yapan sanatçı, çağdaş müzik
performansıyla yoğun olarak ilgileniyor ve yaşayan birçok
besteciyle çalışarak onlara repertuarında yer veriyor; bu
ilgisinin sonuçları Keulen’in kayıtlarında da açıkça
görülebilir. Erkki-Sven Tüür’ün Keman Konçertosu’nun
Paavo Järvi yönetimindeki City of Birmingham Senfoni
Orkestrası’yla yaptığı kaydı ECM’den çıkar çıkmaz büyük
bir beğeni kazanmıştı. Philips Classics için yaptığı kayıtlar,
Haydn, Mozart, Vieuxtemps ve Saint-Saëns yapıtları ve
Olli Mustonen’le gerçekleştirdiği Stravinsky ikililerini
kapsıyor. Koch-Schwann firması için Lutoslawsky’nin
“Chain 2”su, Şnitke’nin viyola konçertosu, Dutilleux’nün
“L’abre des songes”u ve Max Bruch’un keman, viyola ve
orkestra için tüm yapıtlarını kaydeden Isabelle van
Keulen’in, İsveçli BIS firmasından Ronald Brautigam ile
birçok ikili CD’si ve Mendelssohn konçertolarının kaydı da
çıktı. Son kayıtları, yine Brautigam’la Elgar Grieg ve
Sibelius’a adanmış bir ikili CD (Challenge Records) ile
Mario Venzago yönetimindeki Gothenburg Senfoni
Orkestrası’yla kaydettiği Berg’in Keman Konçertosu
(Chandos). Sanatçı oda müziği alanında da kayıtlarında
birlikte çalıştığı Ronald Brautigam’la işbirliğini
sürdürüyor. 2010 yılında ikili olarak birliktelerinin yirminci
yılını Stockholm’deki Konserthuset’te Beethoven’ın tüm
keman sonatlarını seslendirdikleri bir seriyle kutladılar.
Isabelle van Keulen 1734 Joseph Guarnerius yapımı bir
keman ve Peter Greiner yapımı bir viyola çalıyor.
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Özcan Ulucan
Özcan Ulucan was born in the city of Shumen
(Bulgaria) in 1973. He started his music education in
1979 with Zdravka and Vesselin Spirov in the same city
and made his first appearance on the concert stage at
the age of nine with his sister pianist Birsen Ulucan as a
duo and made his orchestra debut in at the age of
thirteen with the Shumen Philharmonic Orchestra. He
won the second prize at the S. Obretenov National
Music Competition in 1982 (Bulgaria). In 1984 he
moved with his family to the city of Varna and
continued his music education in the Dobri Hristov
Music School studying with G. Burova. In 1987 he won
the first prize and the special prize at the J. Kocian
International Violin Competition (Czech Republic). He
performed Kabalevski’s Violin Concerto with the
Shumen Philharmonic Orchestra in 1987. In 1989 he
relocated to Turkey with his family and entered the
Mimar Sinan University State Conservatoire in 1989
which he graduated in 1993 Prof. Saim Akçıl’s class. He
completed his postgraduate solo studies at the Guildhall
School of Music and Drama in London (1993–1995) in
the violin class of Prof. Yfrah Neaman with a
scholarship of The Turkish Educational Foundation
(TEV). He completed his master’s degree on music at
the Hacettepe University Conservatoire (1998) where he
studied with Russian violinist Viktor Pikaizen. He
received his concert diploma from the University of
Saarbrücken, Germany from Prof. Joshua Epstein’s
class (1998–2000) and furthered his education by
receiving a soloist diploma from the same institution
studying violin and viola with Maxim Vengerov (2000–
2004. Özcan Ulucan performs regularly with his sister
Birsen Ulucan as a violin-piano duo, and also with his
younger violinist sister Ayşen Ulucan in two-violins and
violin-viola concert projects. Besides he gives concerts
with major chamber and symphony orchestras in his
homeland Turkey. He had the opportunity to perform
together with Maxim Vengerov, upon his invitation, as a
duo on stages such as Konzerthaus am
Gendarmenmarkt, Berlin (2002), Lütfi Kırdar ICEC,
Istanbul (2003), Royal Albert Hall, London (2003), at
the Ludwigsburg Festival and Amsterdam
Concertgebouw. His other concert appearances include
recitals with pianist Fazıl Sat at the Boğaziçi University’s
Albert Long Hall, Istanbul and Izmit (2003), solo and
chamber music concerts with the English Chamber
Orchestra (September 2005), a concert with the Vienna
Chamber Orchestra and Heinrich Schiff at the Cemal
Reşit Rey Concert Hall (March 2007), a concert with the
Antalya State Symphony Orchestra in South Korea
representing Turkey (2008), performance of Ahmed
Adnan Saygun’s Violin Concerto at the Istanbul Music
Festival (June 2008), concerts in the United Kingdom
with the Edinburgh Quartet and Evgenia Startseva and
other engagements in Germany and Turkey, with Birsen
Ulucan and Richard Rozsa in Hungary (2010), an

Isabelle van Keulen
As a violinist and violist of world-class status, Isabelle
van Keulen has an established reputation on many
famous concert stages. Due to her charisma and musical
versatility, she is already one of the most sought after
musicians of her generation. She has appeared with
such orchestras as the Berlin Philharmonic, Amsterdam
Royal Concertgebouw Orchestra, Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, NDR Sinfonieorchester
Hamburg, Gewandhausorchester Leipzig, Vienna Radio
Symphony, Tonhalle of Zurich, NHK Symphony,
London Philharmonic, The Philharmonia, the Hallé
Orchestra Manchester, City of Birmingham Symphony
Orchestra, the Minnesota Orchestra, Netherlands, Royal
Stockholm and Helsinki Philharmonic, and Cincinnati
and Toronto Symphony Orchestras. Conductors with
whom she works include Dausgaard, Elder, Gergiev,
Herreweghe, Järvi, Marriner, Nelsons, Norrington, von
Dohnányi, Swensen, Vänskä, Wolff and Zinman. Since
the 2009/10 season, Isabelle van Keulen has been
artistic director of the Norwegian Chamber Orchestra,
which she has been conducting during an extended tour
throughout Japan. She is intensively engaged in the
performance of contemporary music and works by
various still living composers are part of her repertoire.
This is also reflected in her extensive discography. A
recording with Erkki-Sven Tüür’s violin concerto
dedicated to her with City of Birmingham Symphony
Orchestra under the baton of Paavo Järvi was published
for ECM records and was acclaimed with great
enthusiasm. Further recordings –for Philipps Classics–
contain works by Haydn, Mozart, Vieuxtemps and SaintSaëns as well as Stravinsky’s duo works with Olli
Mustonen. For Koch-Schwann Isabelle van Keulen
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Chrıstıan Poltéra
1977’de Zürih’te doğan Christian Poltéra, Nancy
Chumachenco ve Boris Pergamenschikow ile başladığı
çalışmalarını Heinrich Schiff’le Salzburg ve Viyana’da
sürdürdü. Solist olarak Münih Filarmoni, NDR Senfoni
Hamburg, Konzerthausorchester Berlin, Bamberg
Senfoni, Chamber Orchestra of Europe, Orchestre de
Paris, Camerata Salzburg, Lucerne Senfoni ile Oslo ve
Kopenhag Filarmoni gibi Avrupa’nın iyi orkestraları ile
çalan sanatçının birlikte çalıştığı şefler arasında Donald
Runnicles, Christoph von Dohnányi, Robin Ticciati, James
Gaffigan, Bernard Haitink, Heinrich Schiff, Paavo Järvi,
David Zinman, Vladimir Fedoseyev, Riccardo Chailly,
Adam Fischer, Leonard Slatkin, Heinz Holliger, Sir
Andrew Davis, Marcello Viotti, Armin Jordan gibi birçok
isim bulunuyor. Oda müziğine özel bir ilgisi olan Poltéra,
bu etkinliklerinde Mitsuko Uchida, Christian Tetzlaff,
Leonidas Kavakos, Julius Drake, Gidon Kremer, Lars Vogt,
Leif Ove Andsnes, Carolin Widmann, Jörg Widmann gibi
isimler; Artemis, Zehetmair ve Auryn Quartet gibi
topluluklarla bir araya geliyor ve piyanist Kathryn Stott ve
Polina Leschenko ile sık sık konserler veriyor. Frank Peter
Zimmermann ve Antoine Tamestit ile kurdukları üçlüyle
de dünyanın saygın müzik merkezlerinde konserler veren
sanatçının BIS, EMI, Deutsche Grammophon, Chandos,
Naxos ve Tacet firmalarından çıkan kayıtları Dvorák ve
Dutilleux’nün repertuara yerleşmiş viyolonsel
konçertolarının yanı sıra Toch, Schoeck, Honegger ve
Martin’in nadir çalınan yapıtlarını da içeriyor. Sanatçı,
kayıtlarıyla “BBC Music Choice”, Gramophone dergisinin
“Editörün Seçkisi” ve Diapason d’Or gibi saygın ödüller
kazandı. 2004 ile 2006 yılları arasında BBC Radio 3’nin
saygın Yeni Kuşak Sanatçılar programının bir üyesi olan
Poltéra, bu dönemde Borletti-Buitoni Ödülü’nü de
kazandı. Brüksel’deki Palais de Beaux Arts ve Amsterdam
Concertgebouw’un seçimiyle 2006–2007 sezonunda

Frank Peter Zimmermann and Antoine Tamestit,
regularly performing at the most renowned music
centres. His recordings for the BIS, EMI, Deutsche
Grammophon, Chandos, Naxos and Tacet labels not only
include the long-established cello concertos by
composers such as Dvorák and Dutilleux, but also
seldom-played repertoire such as the cello concertos by
Toch, Schoeck, Honegger, and Martin. His recordings
are numerously decorated with awards like the “BBC
Music Choice”, “Editor’s Choice” of Gramophone
magazine and Diapason d’Or. Between 2004 and 2006
Christian Poltéra was a member of the prestigious New
Generation Artists’ scheme of BBC Radio 3 in London
and received the Borletti-Buitoni Award in the same
year. Appointed by Palais des Beaux Arts Brussels and
Concertgebouw Amsterdam, he has been “Rising Star”
of the European Concert House Organisation in 2006–
07. In the 2010/11 season, Christian Poltéra re-appears
as the soloist of the Gewandhausorchester Leipzig and of
the orchestra of the Komische Oper Berlin, among
others, and is on an extended tour throughout Europe
together with the Trio Zimmermann with concerts in
Brussels, Zurich, Milan, Vienna and others.
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recorded Lutoslawski’s “Chain 2”, Schnittke’s concerto
for viola, Dutilleux’s “L’arbre des songes” and the
complete works of Max Bruch for violin, viola and
orchestra. The Swedish label BIS produced several duo
CDs with Ronald Brautigam as well as recordings of
the concertos by Mendelssohn. Recordings recently
published are a duo CD with Ronald Brautigam
dedicated to works by Elgar, Grieg and Sibelius
(Challenge Records) as well as a recording of Berg’s
violin concerto with the Gothenburg Symphony
Orchestra under Mario Venzago (Chandos). In the field
of chamber music, Isabelle van Keulen additionally
continues her highly successful duo collaboration with
pianist Ronald Brautigam. In 2010, she and Ronald
Brautigam celebrated 20 years of duo performances
with cycles of all of Beethoven’s violin sonatas at
Konserthuset Stockholm. She plays a Joseph Guarnerius
del Gesu violin from 1734 and her viola is made by Peter
Greiner.

Avrupa Konser Mekânları Birliği’nin “Yükselen Sanatçısı”
olarak belirlenen Poltera, 2010–2011 sezonunda
Gewandhausorchester Leipzig ve Komische Oper
Berlin’in solisti olarak konserler verecek ve Trio
Zimmermann ile Brüksel, Zürih, Milano, Viyana ve diğer
Avrupa kentlerindeki turnesini sürdürecek.
Chrıstıan Poltéra
Christian Poltéra was born in Zurich in 1977.
He was a pupil of Nancy Chumachenco and Boris
Pergamenschikow before studying with Heinrich Schiff
in Salzburg and Vienna. As a soloist he regularly gives
concerts with the most renowned European orchestras,
most recently with the Munich Philharmonic Orchestra,
Symphony Orchestra of the NDR Hamburg,
Konzerthausorchester Berlin, Bamberg Symphonic
Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Orchestre de
Paris, Camerata Salzburg, Symphony Orchestra Lucerne
as well as with the Oslo and the Copenhagen
Philharmonic Orchestras. He has thus worked with
many distinguished conductors such as Donald
Runnicles, Christoph von Dohnányi, Robin Ticciati,
James Gaffigan, Bernard Haitink, Heinrich Schiff, Paavo
Järvi, David Zinman, Vladimir Fedoseyev, Riccardo
Chailly, Adam Fischer, Leonard Slatkin, Heinz Holliger,
Sir Andrew Davis, Marcello Viotti, and Armin Jordan.
Furthermore, Christian Poltéra is a passionate chamber
musician, collaborating with artists like Mitsuko Uchida,
Christian Tetzlaff, Leonidas Kavakos, Julius Drake,
Gidon Kremer, Lars Vogt, Leif Ove Andsnes, Carolin
Widmann, Jörg Widmann as well as with the Artemis,
Zehetmair and Auryn Quartet. He works regularly with
pianists Kathryn Stott and Polina Leschenko. Christian
Poltéra is part of the newly founded string trio with
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Birsen Ulucan
Bulgaristan’ın Şumen kentinde doğan Birsen Ulucan
1984 yılında Varna Dobri Hristov Müzik Okulu’na kabul
edilerek 1989 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl
ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. 1992’de İtalya’da
düzenlenen Uluslararası R. Lipizer Keman
Yarışması’nda, kardeşi Özcan Ulucan ile birlikte “En İyi
Beethoven Sonat Yorumu” ödülünü keman-piyano ikilisi
olarak paylaştı. 1993–1999 yılları arasında Londra’daki
Guildhall School of Music’ten lisansüstü solistlik
diploması ve City University of London’dan yüksek lisans
diploması ile mezun oldu. Aynı yıl Oxford’da düzenlenen
Smith Kline Beecham Müzik Yarışması’nda birincilik
ödülünü kazandı. Sanatçı, 2000–2004 yılları arasında,
Almanya’nın Saarbrücken Müzik Akademisi’nde,
dünyaca ünlü kemancı Maxim Vengerov’un sınıfında
piyanist olarak görev aldı ve piyano-keman repertuarının
en önemli yapıtlarını inceleme ve çalışma fırsatı
buldu. 1989’dan bu yana Viyana Oda Orkestrası, Ferenc
Liszt Oda Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni,
İstanbul Devlet Senfoni, Borusan Oda Orkestrası gibi
orkestralar eşliğinde çaldı ve uluslararası festivallerde yer
aldı. Almanya, Slovenya, Macaristan, İngiltere, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Avusturya, İsrail
ve Portekiz’de konserler veren sanatçı solo ve oda müziği
konserlerine devam etmektedir. Birsen Ulucan
konserlerinin yanı sıra, yetenek sınavına tabi tutmadan
6–14 yaş arası çocuklarla bir piyano sınıfı oluşturdu.
Sanatçı bu piyano sınıfıyla “Sıcak Çikolata” adı altında
düzenli olarak konserler veriyor. Sanatçının Lila Müzik
plak şirketi etiketiyle, Bir Ağaç Gibi ve Masallar, Rüyalar,
Fısıltılar adı altında iki kaydı bulunuyor.

Birsen Ulucan
Born in Shumen, Bulgaria, Birsen Ulucan started her
education in 1984 at the Varna Dobri Hristov Music
School which she completed in 1989 and relocated in
Turkey with her family. Together with her brother
Özcan Ulucan, they won the “Best Beethoven Sonata
Performance” award at the International R. Lipizer
Violin Competition. She received her soloist diploma
from Guildhall School of Music which she studied
between 1993–1999 and completed her MA at the City
University of London, followed by her winning the first
prize at the Smith Kline Beecham Music Competition
the same year. Ulucan participated in Maxim
Vengerov’s class as a violinist at the Saarbrücken Music
Academy, Germany between 2000–2004 and had the
opportunity to study the most important works of the
piano-violin repertoire. Since 1989, she has performed
with the Vienna Chamber Orchestra, Ferenc Liszt
Chamber Orchestra, Presidential Symphony Orchestra,
Istanbul State Symphony Orchestra and Borusan
Chamber Orchestra and appeared in international
festivals. In addition to her concerts at music centres
in Germany, Slovenia, Hungary, United Kindgom,
Turkish Republic of Northern Cyprus, Italy, France,
Austria, Israel and Portugal, she continues her solo and
chamber music concerts, too. Ulucan has formed a
piano class of students between 6–14 of age without any
audition and regularly performs with them under the
title “Sıcak Çikolata” (Hot Chocolate). Birsen Ulucan
has released two albums from Lila Music titled Bir Ağaç
Gibi (Like A Tree) and Masallar, Rüyalar, Fısıltılar (Tales,
Dreams, Whispers).
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PROGRAM NOTLARI
Franz Schubert (1797–1828)
Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Do minör, No.12, D 703,
“Quartettsatz”*
Allegro assai
Schubert yaylı çalgılar dörtlüsü literatürünün şaheserleri
arasına girecek olan 15 dörtlü dahil olmak üzere pek çok
oda müziği eseri besteler. Baştan çıkarıcı yapısıyla
“Quartettsatz” bütün bu oda müziği eserleri arasında
çok özel bir yere sahiptir. Bestecinin 1820 yılında
bestelemeye başladığı do minör tonalitedeki bitmemiş
bir dörtlüsünün ilk bölümü olan yapıta Schubert daha
sonra la bemol minör tonunda 41 ölçülük trajik bir ikinci
tema ilave eder. İlk bölümüyle bile kusursuz bir biçimde
tek başına hâkimiyetini ortaya koyan bu esere böylece
kromatik ve daha hüzünlü bir ikinci tema eklemiş olur.
Bu denli romantik karakterdeki tutkulu bir müzik, ne
Schubert’in ne de Beethoven’ın daha önceki
dörtlülerinde görülmez. Schubert bir dostuna yazdığı
mektubunda eserin, büyük bir senfoniyi bestelemeye
zemin hazırladığını dile getirir. “Quartettsatz” kesinlikle
Schubert’in yaylı çalgılar dörtlüsü besteciliğinde dönüm
noktasıdır. Bütün bu etkileyicilik, hem temada hem de
eşlik partisinde tremolo olarak duyurulan delici birinci
temayla onu takip eden la bemol tonalitedeki daha hafif
ancak daha içsel ve hüzün dolu lirik bir tema arasındaki
kontrastın öne çıkarılmasıyla sağlanır. Dâhice ortaya
konan senfonik bir esinlenme eserin gelişme bölümünde
karşımıza çıksa da, gerçek anlamda bir rekapitülasyon
mevcut değildir. Onun yerine sonda soluk bir şekilde
adeta bir hayalet gibi sunulan açılış teması söz
konusudur. Ne yazık ki, dörtlü külliyatının en nadide
parçalarından biri olan bu kısa yapıt, ancak 1867 yılında,
yani Schubert’in ölümünden neredeyse 40 yıl sonra
Viyana’da ilk kez seslendirilir. Tıpkı No. 8, D 703, Si
minör “Bitmemiş Senfonisi” gibi “Quartettsatz” da
daima, tamamlanamamış olmasının arkasında yatan
nedenlere ve muhtemelen sahip olamayacağımız
ustalığa dair pişmanlığa duyulan özel bir çekiciliğe sahip
olacak. (Süre 10’)
Ulvi Cemal Erkin (1906–1972)
Piyanolu Beşli**
Moderato
Adagio mesto
Ritmico e energico
Allegro vivo
1943’te bestelenen Piyanolu Beşli ilk kez, Berlin
bombalanırken, 1946’da Erkin’in Piyano Konçertosu’nun
eşi Ferhunde Erkin tarafından Berlin Şehir Orkestrası
eşliğinde çalındığı yıl seslendirilebilmiştir. O zamanlar
konser salonu olmayan Ankara’da, bu ilk yorum, Ankara
Radyosu Stüdyosu’nda 23 Ocak 1946’da gerçekleşmiş ve
bestecinin 1932’de evlendiği eşi, piyano öğretmeni

Ferhunde Erkin ve Gilbert Back Dörtlüsü’nce (G. Back ve
Sedat Ediz, keman; İzzet Nezih Albayrak, viyola; Mesut
Cemil Tel, viyolonsel) çalınmıştır. II. Dünya Savaşı
sırasında bestelenmesine karşın, belki de Türkiye’nin
savaş dışında kalması nedeniyle, Piyanolu Beşli’de bu
izler görülmez; eser daha çok neoklasik stilin berraklığını
taşır. 1. Bölüm ılımlı (Moderato) tempoda ve 12/8’lik
ölçüde, yumuşak noktalı ritimle, pastoral bir havada
başlar. Bir siciliano geleneğindeki orta hızda sunulan
bölümde ilk temayı viyolonsel duyurur. Bunu ikinci
keman alarak geliştirir ve piyanoya Türk stilinde bir geçiş
için yol gösterir. Piyanonun arpejleri üzerine yükselen
yaylı çalgıların kısa hamlesi, yine sakin yapıdaki ikinci
temaya ulaşır. Bunu da önce piyano duyurur. Bu arada
ısrarla yükselen iki epizot karşıtlık oluşturursa da, piyano
yine başlangıçtaki havaya dönüşü sağlar. Gelişimde ise
önce ikinci tema yaylı çalgılar tarafından füg biçiminde
işlenir. Daha sonra da karşıt hareketlerle başlayan tını
yükselişleriyle girişteki atmosfere dönülür. 2. Bölüm
4/4’lük ölçüde, kederli ve ağır (Adagio mesto) tempoda,
dört bas notadan oluşan ısrarlı (ostinato) bir motifle
vurgulanır. Bu motife, dördüncü tekrarında bir beşinci
nota katılır ve bu temel üzerine viyolonsel dar aralıklı
(interval) hüzünlü bir melodi duyurur. Bu elejik ezgi
diğer çalgılara da ulaşarak sürekli tekrarlanır. Bir
passacaglia karakterindeki bölümde, bu özellik orta
bölmede, bas seslerde davul vuruşlarını anımsatan beşli
aralıklar üzerine kurulan fugato ile daha da belirginleşir.
Sonra yine başlangıçtaki gizemli ve hüzünlü girişin
kanon biçiminde çok güçlü (fortissimo) yükselişi ve
çabuk sönüşü izlenir. 3. Bölüm ritmik ve enerjik (Ritmico
e energico) tempoda ve birbirine eşit, simetrik olmayan
ölçülerde, yani aksak ritimdedir. Böylece eserin önceki
bölümlerinde yavaş yavaş beliren Türk damgası bir
Karadeniz horonu havasında, scherzo formunda burada
ortaya çıkar. 4+3 ritmindeki sekizlik notalarla oluşturulan
ve sanki topallarmış gibi bir anlatımda, temel ses önce
çok belirgin vurgulanır ve döngüyü tamamlamadan yine
ortaya çıkar. Bu hareket de buruk akorlarla desteklenir.
Orta bölmede uzun, karanlık tavırlı ve gizemli vuruşlarla
bir piyano solosu belirir. Sonra da yaylı çalgılar buna
gürültülü ama donuk biçimde, yayların tahta bölümlerini
tellere vurarak katılırlar. Bölüm şiddetli ve canlı biçimde
sona erer. 4. Bölüm çok hızlı ve canlı (Allegro vivo)
tempoda ve 5/8’lik ölçüdedir. Önceki bölümün ritmik ve
melodik başkalığının devam ettirildiği bölümde ilk tema,
yaylı çalgıların uzun aralıklarla bölünmüş olarak piyano
akorlarıyla tam uyum sağlamasıyla belirtilir. İkinci tema
ise piyanonun kesik (staccato) vuruşlarla yükselişiyle
vurgulanır. Orta bölmedeki kısa ve ağırlaşan geçişi ise
yalnızca yaylı çalgılar duyurur: Kemanların dalgalanan
çalışına, viyola ve viyolonsel de doğu ezgilerini
anımsatan bir diyalogla katılarak eseri canlı finale
ulaştırır. (Süre 25’)
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Gustav Mahler (1860–1911)
Piyano ve Yaylılar İçin Dörtlü, La minör*
Introduction
Allegro
Mahler’in elimize ulaşan erken dönem bestelerinden
biri olan bu eser, muhtemelen bir piyanolu dörtlüsünün
ilk bölümüdür. 1876 yılı sonlarında, Viyana
Konservatuarı’nda henüz 16 yaşında bir öğrenciyken
kaleme aldığı bu eserin dışında Mahler’in bu döneme ait
diğer bestelerini de bilmekteyiz; iki keman, viyola ve
viyolonsel için bir dörtlü; piyanolu beşli için ödüllü tek
bölümlü bir eser ve günümüze sadece ünü ulaşabilmiş
olan dört gençlik senfonisi… Eser bu döneme ait
olanların en iyisidir. Heyecan ve tutkunun mükemmel
uyumu olarak tanımlanan bu eser ilk kez çok özel bir
ortamda seslendirilir: Hanslick ve Brahms’ın yakın dostu
ve sırdaşı olmanın yanı sıra aynı zamanda amatör bir
kemancı da olan Viyana’nın en saygın cerrahlarından
Theodor Billroth’un evindeki bir oda müziği suaresinde…
Yapıtın elyazmalarında, Mahler’in ilk nota basımı olan
Bruckner’in Üçüncü Senfonisi’nin 1878 ile 1886 yılları
arasında bir zamanda yayımlanan piyano düeti
düzenlemelerinin de nota basımcısı olan Theodor
Rattig’in mührü bulunur. Fakat Rattig eseri yayımlamaz
ve 1893 yılında Mahler eseri Moskova’daki bir yarışmaya
gönderir. Ne yazık ki eser, bu tarihten sonra bir daha
ortalıkta görülmez. Kaybolduğu düşünülen yapıt,
neredeyse bir yüzyıl sonra, Gustav Mahler’in 1964 yılında
vefat eden eşi Alma Mahler’in kişisel eşyalarının
arasında “erken kompozisyonları” başlıklı bir dosyanın
içinden çıkar. Hemen aynı yıl Dika Newlin tarafından
hazırlanan bir edisyonla ilk kez New York’ta bir konserde
seslendirilen piyanolu dörtlü basılmak için bir dokuz yıl
daha bekleyecektir. 1973 yılında Hamburg’da nota
basımevi Sikorski tarafından Peter Ruzicka’nın
edisyonuyla yayımlanan eser, bir bakıma Franz
Schubert’in eseri gibi tutkulu ve ilginç bir hikâyeye
sahiptir. (Süre 12’)
Antonin Dvorák (1841–1904)
Piyanolu Beşli, La Majör, No. 2, Op. 81, B 155*
Allegro ma non tanto
Dumka: Andante con moto
Scherzo (Furiant): Molto vivace
Finale: Allegro
Antonin Dvorák’ın 18 Ağustos 1887 tarihinde
Vyosoká’daki kır evinde yazmaya başladığı Opus 81, La
Majör Piyanolu Beşlisi, bestecinin çocukluğundan beri
aşina olduğu bir müziğe, Zlonice’de geçirdiği yıllarda
Master Liehmann’ın topluluğunda çaldığı zamanlara ve
Çek halk müziğinden ilham aldığı günlerine bir tür
dönüştür. Ancak bu eserde bestecinin, Berlinli nota
basımcısı Simrock’un baskısı sonucu yazdığı Slovak
Dansları’nın seviyesinden daha ileri bir noktaya ulaştığını
görürüz. Stabat Mater ve Yedinci Senfonisi gibi kendisine

uluslararası başarı ve ün getiren şaheserlerini çoktan
vermiş olan bir besteci olarak Dvorák, arzuladığı ve
yazmaktan hoşlandığı şeyleri yazmaktadır. Olgunluk
evresini yaşayan bir sanatçı olarak halk müziğiyle
ilgilenmektedir. Ancak besteci söz konusu piyanolu
beşliyle uğraşırken klasik formların yavaş yavaş kendisi
için kullanılır olmadığını fark etmeye başlar. Bu arada
Dvorák elbette Brahms gibi bir piyanist besteci değildir
ve bu noktada klavyeli çalgı yazımıyla ilgili eleştirilen bir
bestecidir. Ancak bu eserde bestecinin çok ustalıklı ve
klavyeli çalgı yazımına uygun bir eser koyduğu rahatlıkla
söylenebilir. 3 Ekim 1887 tarihinde tamamladığı eserinin
ilk seslendirilişi 6 Ocak 1888 tarihinde Prag’da yapılır.
Opus 81, La Majör Piyanolu Beşli’nin birinci bölümü
Allegro ma non tanto, iki büyük tematik gruptan oluşur.
Bir müzisyenin kolayca etkisi altına alınabileceği tutku
dolu son derece güzel bir melodiden oluşan ve önce
viyolonselde daha sonra da kemanda duyurulan birinci
temayla, buna tezat olarak ortaya çıkmışçasına bir
danstan ziyade balat benzeri ve anlatım gücü yüksek bir
tür polka stilinde kendini gösteren ikinci tema. İkinci
bölüm Andante con moto ise bir Dumka’dır. Piyano
açılışında duyulan motif Dvorák’ın kendi şarkılarından
alıntıdır. Fakat neredeyse Schumann’ın Mi bemol Majör
Piyanolu Beşlisi’nin ikinci bölümündeki marşla açılan
“sphinx” ile bire bir benzeşmektedir. Elbette Dvorák’ın
Andante’si daha çok rondo formunda derlenmiştir.
Dumka teması sonu gelmek bilmeyen acı dolu arkaik
özellikler barındırır. Atmosfer pizzicatolarda duyurulan
daha akıcı parlak yeni bir melodiyle yumuşatılsa da
sonda eser tekrar balat benzeri daha içsel bir motifin
hatırlatılmasıyla kapanır. Üçüncü bölüm Scherzo
(Furiant); Molto vivace, bir tür hızlı vals olan vahşi,
egzotik ve aceleci karakterdeki Waltz’in bir nevi
medenileşmiş versiyonudur. Gösterişli bu valste piyano
bir şekilde yolu gösteren çalgı olur. Piyanistler için çok
konforlu olmayan bir yol olsa da bu, ritornello yapısında
daha sakin bir üçlü scherzo’nun öne çıkmasıyla
müzisyenler bir nebze olsun rahat nefes alırlar.
Burada bestecinin ele aldığı tema kesinlikle her Slovak
dinleyicinin rahatlıkla tanıyacağı bir melodidir. Son
bölüm, Finale; Allegro, polka ritminde, ana temada
duyulan oldukça neşeli ve coşkulu bir melodiyle açılır.
Epilog bölümündeyse daha ciddi bir melodi karşımıza
çıkar. Gelişme bölümünün etrafında bir tür geçiş
karakteri sunan bu melodi tutku dolu ve doğal bir
virtüöziteye sahiptir. Sona doğru dinleyici oldukça ilham
verici bir ana tanık olur. Daha ağır bir tempoda
duyurulan polka teması lirik bir şekilde soylu, ancak
kapanışta neşeli bir noktaya kadar taşınır. (Süre 40’)
* Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
** Program Notları: İrkin Aktüze
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ELHAMRA GECELERİ
ALHAMBRA NIGHTS
Cem Duruöz gitar guitar
Phılıppe Bertaud gitar guitar
Fernando Espí gitar guitar
Klasik gitar repertuarı, Bossa Nova, İspanya, Arjantin,
Türkiye’den seçme eserler
Classical guitar repertoire and selected works from
Bossa Nova, Spanish, Argentina, and Turkish music.
Fernando Espi: İspanyol repertuarı Spanish repertoire
Francisco Tárrega
Capricho Arabe
Recuerdos de la Alhambra
Isacc Albeniz
Granada
Joaquín Turina
Fantasia Sevillana
Philippe Bertaud: Bossa Nova
Joao Pernambuco
Po de Mico
Mason Williams
Classic Gas
Joel Texeira
Jongo
Philippe Bertaud
Marie Galante
La Mangueira
Baden Powell
Berimbau
Cem Duruöz: Klasikler Classics
Mauro Giuliani
Variations Sur Les Folies d’Espagne
Johann Sebastian Bach
Prelüd, Füg ve Allegro, BWV 998
Prelude, Fugue and Allegro, BWV998
Ali Ekber Çiçek
Haydar Haydar

Texas. Duruöz has released four CDs to international
critical acclaim: Pièces de Viole, featuring French
baroque gamba music, and Contemporary Music for
Guitar both released by Centaur Records, as well as
Desde el Alma - Tango Classics and his most recent solo
CD Treasures of Anatolia, featuring his own
arrangements of various styles of Traditional Turkish
Music. Cem Duruöz studied guitar in Turkey with
Ahmet Kanneci and won the first prize in the Turkish
National Guitar Competition at the age of seventeen.
After receiving his master’s degree he completed his
graduate guitar studies at The Juilliard School with
Sharon Isbin. As an enthusiastic educator, Cem Duruöz
has been giving master-classes throughout the world
and teaching guitar performance at Wesleyan
University in the USA.

Sadi Işılay
Sultaniyegâh Sirto
Üç Gitar İle Dünya Müziği
World Music, with three guitars
Brezilya Brasil (Düz. Arr. Philippe Bertaud)
Azul Neves
Mafua
Zequinha de Abreu
Sururu na Cidade
Valdir Azevedo
Brasileirinho
Arjantin Argentina (Düz. Arr. Cem Duruöz):
Geleneksel Traditional
Piedra y Camino (zamba)
Chacarera de un Triste (chacarera)
Anibal Troilo
Romance de Barrio (tango vals)
La Trampera (milonga)
Türkiye Turkey (Düz. Arr. Cem Duruöz):
Geleneksel Traditional
Kâtibim
Kevser Hanım
Nihavend Longa

Cem Duruöz
Gitarist Cem Duruöz dünyanın dört kıtasında, Arjantin,
Brezilya, Peru, Bolivya, Japonya, Fransa, Yunanistan,
Bosna, İspanya, Sırbistan, Kosova, Polonya, Meksika,
gibi ülkelerde, Türkiye ve ABD’nin birçok şehrinde
düzenli olarak konserler veriyor. Yakın geçmişteki
performansları arasında, New York Carnegie Hall’da,
Türkiye’de Gitar adlı resitali, Queen Elizabeth Hall
Purcell Room’da gerçekleşen İngiltere’deki ilk resitali,
Saraybosna’da Bascarsijske Noci, Polonya’da Gliwice,
İspanya’da Semana International de Guitarra, Arjantin’de
Guitarras del Mundo festivallerindeki resitalleri ve
34. İstanbul Müzik Festivali’ndeki Fransız barok konseri
bulunmakta. Çokyönlü bir müzisyen olan Cem Duruöz,
bandoneon ustası Raul Jaurena, gambacı John
Dornenburg, ve soprano Camille Zamora gibi
müzisyenlerle işbirliği yapmakta, birçok orkestra ile
solist olarak Rodrigo’nun Aranjuez ve Piazzolla’nın
gitar bandoneon konçertoları da dahil çeşitli konçertoları

Sponsor
24.06.2011, 20.00
Çinili Köşk
Enameled Kiosk
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seslendirmektedir. Cem Duruöz şu ana kadar övgülerle
karşılanan dört solo CD kayıt etmiştir: Marais’nin Fransız
baroğu eserlerini içeren Pièces de Viole (Centaur
Records), Gitar İçin Çağdaş Müzik (Centaur Records),
Arjantin Tangoları düzenlemelerini içeren Desde el AlmaTango Klasikleri (ADA Müzik) ve çeşitli Türk halk ve sanat
müziğinden yaptığı düzenlemeleri içeren en yeni albümü
Anadolu Hazineleri (A.K. Müzik). Cem Duruöz Türkiye’de
gitar çalışmalarını Ahmet Kanneci ile yaparak 17 yaşında
İstanbul’daki Ulusal Klasik Gitar Yarışması’nda birincilik
ödülünü aldı. 1990’da ABD’ye yerleştikten sonra San
Francisco Konservatuarı’nda eğitimine devam ederek
New York’ta Juilliard Müzik Okulu’nda Sharon Isbin ile
çalışıp lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Bir eğitmen
olarak Cem Duruöz ABD’de Wesleyan Üniversitesi’nde
gitar hocasıdır ve uluslararası ustalık sınıfları
gerçekleştirmektedir.
Cem Duruöz
Cem Duruöz has performed in four continents in
countries such as Argentina, Brazil, Peru, Bolivia,
Paraguay, Japan, France, Greece, Bosnia, Spain, the UK,
Serbia, Kosovo, Poland, Mexico, throughout Turkey and
the USA. His recent concert appearances include a
return performance at the Weill Recital Hall at Carnegie
Hall in New York in a program titled Guitar in Turkey,
his UK premiere performance at the Purcell Room in
London, a French Baroque Concert at the 2006
Istanbul Festival, recitals at the Guitarras del Mundo
Festival in Argentina, as well as the world premiere
performance of the Concerto Anatolia by David Hahn in

Phılıppe Bertaud
Fransa’nın Nice kentinde doğan Philippe Bertaud,
çocukken Güney Fransa’nın kırsal bölgelerinde çoban
olmayı hayal ederken, genç yaşta tanıştığı gitar hayatını
kökünden değiştirdi. Müziği Akdeniz’in neşesi, duygusu
ve güzel kokularını taşıyan sanatçı, bossa nova şarkıcısı
Denise Pinaud ile aynı sahneyi paylaşarak, tekno
topluluğu Ze Maria ile Brezilya’da çalarak veya Çinli
ressam Fu Jitsang ile bir “happening” gerçekleştirerek
çok yönlülüğünün ortaya koyuyor. Bertaud Asya, Brezilya,
Bulgaristan ve Fransa’dan, caz ve daha pek çok
kaynaktan beslenip dünyanın farklı müzik kültürlerinden
aldıklarını tekniği ile birleştirerek kendi müziğini
yaratıyor. Basından “tellerin yeni efendisi” övgüsünü
alan sanatçı, Montreal Caz Festivali gibi etkinlikler ve
Carnegie Hall gibi prestijli salonlara davet ediliyor.
CD kayıtları ve DVD’leri Bertaud’nun ilgi alanlarının
çeşitliliğini açıkça ortaya koyuyor: I Write You From Afar
adlı albümü Asya’ya yaptığı yolculuklardan ilham alan
bestelerini içerirken, Le Chant d’Ossanha Brezilya’dan
birçok parça ve onun bossa nova etkisiyle yazdığı
yapıtlardan oluşuyor. D’Addario’nun sponsorluğunu
yaptığı Villa-Lobos DVD’si, bestecinin prelütleri ve bir
Brezilya halk çalgısı olan choro için yazdığı parçaların
doğru bir teknik ve üslupta yorumlanmasına dönük
eğitim amaçlı bir çalışmaydı. İster yeni bir konçerto
yorumlarken, ister yeni bir beste yaparken, ister gitar
repertuarından bir yapıtı yeniden ele alırken isterse farklı
kültürler ve müzik formlarını incelerken, Philippe Bertaud
müzik alanındaki özgürlüğünü sınırların ötesine taşıyor.
Hevesli bir eğitimci olan sanatçı halen Dallas’ta yaşıyor
ve ders veriyor.
Phılıppe Bertaud
orn in Nice, Philippe Bertaud imagined becoming a
shepherd in rural Southern France. At a very young age
he took up the guitar which forever changed his life.
Airy, lyrical and redolent of his Mediterranean home,
his music travels well. Whether performing with bossa
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nova singer Denise Pinaud or techno band Ze Maria in
Brazil, or creating a happening with Chinese painter Fu
Jitsang, Bertaud takes inspiration from his wellthumbed passport, blending in his fine playing of music
from diverse world cultures. He received his
conservatoire education in Nice. After studying with
legendary Alexandre Lagoya, he became of the most
versatile guitarists working today, exploring various
world cultures and music, such as Asia, Brazil, Bulgaria,
France, jazz and more. Commonly regarded by the
press as “the New Lord of the Strings”, he has been
invited to some of the most famous festivals and music
venues such as Montreal International Jazz Festival and
legendary Carnegie Hall in New York. His CD
recordings and DVDs reflect his diverse interests: I
Write You From Afar features his compositions inspired
by his travels to Asia, Le Chant d’Ossanha features
various Brazilian works and his compositions inspired
by bossa nova. His instructional Villa-Lobos DVD,
sponsored by D’Addario strings, presents an
educational approach for the correct technique and style
for the performance of the composer’s preludes and
“choros”. Performing a new concerto, writing a new
composition, revisiting a work from the guitar
repertoire or exploring cultures and musical forms,
Philippe Bertaud express his musical freedom beyond
the boundaries. As an enthusiastic educator, he teaches
and resides in Dallas, USA.

Fernando Espí
Klasik müzik basınının “en büyük İspanyol klasik gitar
sanatçılarından” (Ritmo) ve “yepyeni bir yetenek... yeni
kuşağın olağanüstü gitaristlerinden biri” (Classical
Guitar) olarak tanımladığı Fernando Espí için Scherzo
“altı telin en parlak yorumcuları arasından sıyrılıyor” diye
yazmıştı. Eğitimini, José Tomás ile çalıştığı Alicante
Konservatuarı’nda olağanüstü başarı ile tamamlayan
sanatçı, Hopkinson Smith, Rolf Lislevand ve Xavier DíazLatorre ile yaptığı çalışmalar sonrasında erken dönem
telli çalgılar yorumu konusunda önemli bir deneyim elde
etti. Müzik tarihi derecesi de bulunan Espí’nin Jeunesses
Musicales (İspanya), Guerrero Vakfı Prenses Cristina
Gitar Yarışması (Madrid), José Tomás Uluslararası Gitar
Yarışması (Petrer) ve Francisco Tárrega Yarışması’nda
(Benicasim) dereceleri bulunuyor. Bu başarıları sonrası
uluslararası kariyeri ivme kazanan sanatçı Avrupa,
Amerika, Kuzey Afrika, Asya’daki yirmiyi aşkın ülkede
konserler verdi. Ülkesi İspanya’da da Córdoba Gitar
Festivali, Granada Müzik ve Dans Festivali gibi
etkinliklerle Madrid’deki Ulusal Oditoryum, Granada’daki
Manuel de Falla Oditoryumu ve Palau de la Música gibi
önemli mekânlara solist olarak davet edildi. Cervantes
Enstitüsü ve UNESCO Dünya Gençlik Korosu tarafından
İspanya’yı temsil etmek üzere sık sık festivaller ve
uluslararası etkinliklere çağrılan sanatçının yirmiyi aşkın
albüm kaydı bulunuyor. Son albümleri Francisco Tarrega
yapıtlarından oluşan Fernando Espí’nin gitar için
yazılmış ve düzenlenmiş birçok ninniden oluşan son
Nana 2007 yılında Verso firmasından çıktı.
Fernando Espí
Considered by the classical music press to be “one of
the greatest Spanish classical guitarists” (Ritmo), and
“an emerging new talent... an outstanding guitarist of
the new generation” (Classical Guitar), Fernando Espí
has been characterised as “amongst the most shining
interpreters of the six strings” (Scherzo). He has
completed his advanced studies at the Alicante
Conservatoire under the tutelage of José Tomás,
winning the Extraordinary End-of-Course Prize. He has
obtained a professional qualification in performance in
early plucked-string instruments after studying with
Hopkinson Smith, Rolf Lislevand and Xavier DíazLatorre. He also holds a graduate degree in music
history. Fernando Espí has been a prize-winner at major
national and international guitar competitions,
including the Jeunesses Musicales of Spain, the
Princess Cristina Guitar Competition of the Guerrero
Foundation in Madrid, the José Tomás International
Guitar Competition in Petrer and the Francisco Tárrega
Competition in Benicasim. As a result, his concert
career has taken him to more than twenty countries
across Europe, America, North of Africa and Asia and
throughout Spain, performing as a soloist at major
festivals such as the Guitar Festival of Córdoba and
Music and Dance Granada Festival, and at venues such
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as the National Auditorium in Madrid, Auditorio
Manuel de Falla in Granada and the Palau de la Música.
He has been regularly invited by the Spanish Cervantes
Institute or the UNESCO World Youth Choir, to
represent Spain in various festivals and international
events. A prolific performer and arranger, Fernando
Espí has recorded more than 20 CDs. His recent
albums include works of Francisco Tarrega, and his
new CD Nana features various lullabies written and
arranged for the guitar.

Uzaklara Yolculuk
İstanbul’da Elhamra Geceleri ve Süleyman’ın
Granada Yolculuğu
İstanbul ve Granada zorlu tarihlere sahip iki kent ve
her biri hem geçmişin görkeminin hem de onları
böylesine başarılı bir şekilde koruyan kültürlerin birer
yansıması.
Elhamra saraylarının kalbinde bulunan Patio de los
Arrayanes’in (Mersinli Avlu) yapımı 1370 yılında
tamamlandığında, bina Nasiriler hanedanının tacındaki
inci olarak tarihe geçer. Sıva süslemeleri, mermeri,
mersinleri, suyu ve ışığıyla milyonlarca insanın, onu
anlatan yazarların, öykülerini bir hazine gibi koruyan
arşivcilerin, onu görmekle yetinmeyip Granada
manzaralarını tekrar tekrar hayal etmeye devam eden
gezginler, müzisyenler, fotoğrafçılar, sinemacılar ve
Doğulu ve Batılı ressamların belleğinde bir anılar kitabı
olarak yerini korumuştur.
Tarihin farklı dönemleri ve bu dönemlerde geçen
olayların temel özelliklerinden biri de en az bu avlunun
alçı rölyefleri ya da Topkapı Sarayı’nın çinilerindeki ince
işler kadar girift olabilmeleridir.
Bu Patio ve Elhamra yapılmadan uzun yıllar önce,
Konstantinopolis’in güçlü iktidarı altında Akdeniz
civarında yeni yeni krallıklar ortaya çıkmıştır. 1013 yılında
da, diğer krallıkları ortadan kaldıran Arap Zîrî Hanedanı
Granada Krallığı’nı kurar*.
Bundan yüzyıllar önce, Roma İmparatorluğu’nun
sınırlarına ulaşmaya karar veren ve böylelikle Bizans
İmparatorluğu’nun en ihtişamlı dönemini başlatan

İmparator I. İustinianus döneminde (MS 6. yüzyıl), bu
topraklar ve Bizantium, Bizans İmparatorluğu’nun bir
parçasıydı. Bu durum, I. İustinianus’un 525 yılında,
Provincia de Spania adını verdiği Güney İber
Yarımadası’nın büyük bir kısmını fethetmesiyle
gerçekleşmişti. Dolayısıyla bu topraklar hem Ortadoğu,
hem Avrupa hem de Akdeniz sayılıyordu.
Yüzlerce yıl bir Arap şehri olan Granada, 1492’de
Hıristiyanlara geçerek İspanya’yı tek bir krallık altında
toplayan tacın son taşı olmuştu. Bundan bir süre sonra
da Konstantinopolis İstanbul adıyla beraber Osmanlı
İmparatorluğu’nun merkezindeki yerini almıştı.
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’da muhteşem
Topkapı Sarayı’nı inşa ettirmesiyle, Bizanslıların Hıristiyan
Ortodoks kenti, Müslüman bir Osmanlı kentine doğru
topyekûn bir kültürel dönüşüme girmişti. Bu sırada
Granada’da bunun tam tersi yaşanıyor, Arap ve Musevi
bir kent, Hıristiyan ve Katolik bir kente dönüşüyordu.
Diğer yandan İmparator V. Carlos’un 1526’da Granada’yı
ziyaretinin ardından inşasına başlanan V. Carlos Sarayı
gibi ihtişamlı mimarı yapılar da kente damgasını vuracak
önemli bir kültürel değişiminin simgeleri oluyordu.
Akdeniz’in bu olağanüstü üç yapısı –Elhamra,
Topkapı Sarayı ve V. Carlos Sarayı– Dünya Kültür Mirası
olarak kabul edilen tarihsel mekânlarda gerçekleşen iki
etkinliğe ev sahipliği yapıyor: 2011’de 39.’su düzenlenen
İstanbul Müzik Festivali ile 60. yılını kutlayan Granada
Uluslararası Müzik ve Dans Festivali’ne. Her ikisi de,
çevresinin notalara sıkı sıkıya bağlı olduğu bu
coğrafyalarda müziği farklı bir şekilde duyma
gereksiniminden doğmuştu. Granada Festivali’nin
öncülerinden müzikolog Federico Sopeña’nın 1952’de
dediği gibi “...ayı, nota sehpasını, yıldızları birbirine
yaklaştırmak ve hepsinin ötesinde birbirini daha fazla
sevmek, daha yakın dost olmak için...”
Granada Festivali, programı, içeriği ve etkinliklerinin
düzenlenme şekliyle kültürel, eğitsel, turistik ve
sosyoekonomik bir hareketliliğin canlı bir göstergesi.
Hepsinin temelinde de duygulara hitap etmek yatıyor:
En nitelikli sanat programlarını paylaşma, Granada
ve çevresinin en güzel ve benzersiz mekânlarını
deneyimleme, Granada’nın sunduğu heyecan verici
kültür turizmi fırsatlarını keşfetme duygusu bunlar.
Birkaç hafta boyunca, gelen binlerce sanatçı, orkestralar,
topluluklar ve duyguların festivaline katılan izleyiciler
sayesinde Granada Festivali’nin kentin ekonomisinde
başrolü oynadığını görmenin tatmini ve duygusu.
Nasiri sarayları ve Elhamra’nın yüzlerce yıllık
bahçeleri festivalin en büyük kozları ve etkinliklerinin en
muhteşem ev sahipleri. Yaz başında binlerce ziyaretçi
kentin harika doğasının yanı sıra Nasiri, Rönesans ve
romantik mimarinin benzersiz güzelliğiyle bütünleşmiş
müzik ve dans etkinliklerinin tadını çıkarıyor.
Elhamra’da gerçekleşen etkinliklerle eşzamanlı olarak
Granada ve çevresinde büyük bir çeşitlilik sunan
konserler, performanslar ve diğer sanat etkinlikleri yer
alıyor. Bu harika atmosfer aynı zamanda eğitim amaçlı
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of the Emperor Justinianos I (6th century), this land
and Byzantium formed part of the same Byzantine
Empire when the Emperor decided to restore the
ancient borders of the Roman Empire, thus reaching
the period of greatest splendour. More precisely, in 525
the Emperor took advantage of an opportunity to
conquer a large part of the Southern Iberian Peninsula
which he called Provincia de Spania. This land was
therefore the Middle East, Europe and the
Mediterranean at the same time.
Several hundreds of years later, Granada stood as an
Arab city until 1492 when it became Christian and was
the final jewel in the crown which unified Spain into
one single kingdom. Only several decades had elapsed
since Constantinople had changed its name to Istanbul
and was at the heart of Ottoman Empire’s hegemony.
The Sultan built the magnificent Topkapı Palace in
Istanbul and the city underwent a complete cultural
transformation from an Imperial Byzantine and
Orthodox Christian city to an Ottoman and Islamic one.
Meanwhile, the opposite took place in Granada which,
from an Arabic and Jewish city, became a Christian and
Catholic one. A highly significant cultural change also
took place which left amazing architectural imprints
such as the Palace of Charles V, the construction of
which started after Emperor Charles V’s visit to
Granada in 1526.
Three outstanding Mediterranean structures –the
Alhambra, the Topkapı Palace and the Palace of Charles
V– have during a few decades been hosting two
festivals, each quite unique in nature, and taking place

Patio de los Arrayanes, Kandinsky Trio, 2008 © Carlos Choin

Batista Ortero yönetimindeki Real Compañía Ópera de
Cámara ve başarılı genç şancılarla gerçekleştireceğiz.
Operanın ana karakteri, 1550’lerde doğuya yaptığı
seferlerle bilinen Kanuni Sultan Süleyman’dır. Bu tarihler
V. Carlos’un sarayının yapıldığı ve her iki hükümdarın da
sınırlarını korumak için mücadele ettiği döneme denk
gelir.
Bu yapımla Osmanlı hükümdarı, V. Carlos’un
sarayına ve Elhamra’ya sürpriz bir ziyarette bulunuyor ve
Granada bir kez daha Ortadoğu’ya ait olduğu günlere
dönüyor. Ama bundan önce “Elhamra Geceleri” adlı
program İstanbul’da gerçekleşiyor. Başkarakter gitar,
tarih içinde bir gezgin, bir tanık ve o coğrafyanın bir
parçası olarak yer alıyor bu programda: Yunanca
khithára, Bizanslı, Arap, Müslüman, Hıristiyan, Türk,
evrensel...
2011 Haziran’ında, Granada ve İstanbul
festivallerinin sanatçıları ve izleyicileri, birbirlerine adeta
bir kartpostal gibi gönderiyor bu yapıtları. Biz de
bunlardan sıra dışı bir şey yaratıyoruz; bir fiesta ya da
diğer bir deyişle bir festival...
* 2013’te, Granada Krallığı’nın bir parçası olan Endülüs
şehri ve çevresi, sınırlarının ötesine taşan bir kutlama
gerçekleştirecek.

bir misyonu da bünyesinde barındırıyor. Tam 42 yıl sonra
bile Manuel de Falla Uluslararası Kursları yüksek eğitim
için çok özel bir fırsat sunuyor.
Yıllar içinde, festivalin topluma dönük hedefleri;
erişilebilirlik, eşit fırsat sunma, çocuklar ve gençlere
dönük özel programlar, öğretici aile programları ve
toplumsal dışlanma tehlikesi yaşayanlar ile engellileri
hedef alan etkinlikler, katılımcılığı teşvik eden programlar
ve genç yeteneklerin tanıtılması olarak belirginleşti.
Kültür festivallerinin temelinde uluslar ve kültürler
arasında bir diyalog sağlamak yatar. Bu doğrultuda
festivaller de iletişim, izleyicinin eğitilmesi, halka ulaşma
ve ulus ya da statü farkı gözetmeksizin farklı alanlardan
gelen sanatçılar arasında köprüler kurma görevi yerine
getirir.
Artık uluslardan çok kültürler arasında bir diyaloga
gereksinim duyulduğu bir dönemde yaşıyoruz ve bu
farklılıkları kabullenmeyi gerektiriyor. Granada Festivali
gibi etkinlikler de bu tür bir diyaloga katkıda bulunacak
programlarını sürekli geliştirerek birlikte var olma ve
barışı sağlamaya dönük bir toplumsal değişime hizmet
ediyor.
Notalara bunca yakın ve yukarıdaki özelliklere sahip
bu coğrafyada, 30 Haziran’da V. Carlos’un sarayında,
İspanya asıllı Napoliten besteci David Pérez’in yeni
ortaya çıkan barok operası Süleyman’ın prömiyerini Juan

Journeys to Faraway Lands
The Alhambra Nıghts ın İstanbul and Suleıman’s
Vısıt to Granada
Both İstanbul and Granada have shared a thorny
past. Each is a present-day reflection of past splendour
and of the culture which has so skilfully preserved them.
The Patio de los Arrayanes lies at the heart of the
Alhambra palaces and was finished in 1370 thus
becoming the crowning glory of the Nasrid dynasty. The
stucco, marble, myrtle, water and light make up a book
of memories which has become a familiar part in the
lives of millions of people, of the writers who have
spoken of the city, of the archivists who treasure its
stories, of the travellers, musicians, photographers,
filmmakers, Eastern and Western painters who first saw
and then imagined again the landscapes of Granada.
One of the characteristics of different eras and
historic events is that they sometimes become as
intricate as the plaster reliefs in this Patio or as the
filigree traces on the tiles at the Topkapı Palace.
Many years before this Patio and the Alhambra
itself were built, under the powerful rule of
Constantinople, new kingdoms emerged around the
Mediterranean. The Arab Ziri dynasty founded the
Kingdom of Granada in 1013* after overthrowing
previously established kingdoms.
Several hundred years previously, during the reign
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V. Carlos Sarayı, (Palace of Charles V) Porgy & Bess, 2008 © Carlos Choin

– Enrique Gámez Ortega
Festival Internacional de Música y Danza de Granada
Direktörü

in historical and monumental sites: the Istanbul Music
Festival and the Granada International Festival of Music
and Dance celebrating, in 2011, their 39th and 60th
anniversaries respectively in venues which are World
Heritage sites. Both were born out of a need to hear
music in a different way, with the landscape closely tied
to the music score, “ ... to blend the moon, the music
stand and the lark and, above all, to love each other a
little more, to become closer friends”, as stated by the
musicologist Federico Sopeña, one of the main
advocates of the Festival in 1952.
In its programmes, its contents and the
organisation of its performances, the Granada Festival
is a living instrument of cultural, educational, tourism
and socio-economic activity, all with a common
denominator of appeal to the emotions:
Emotion in sharing artistic programmes of the
highest quality, in enjoying the most beautiful and
unique venues of Granada and its province, in
discovering the amazing experiences of cultural tourism
that Granada has to offer. Emotion and satisfaction in
observing how for a few weeks the Granada Festival
becomes the real engine of the city’s economy thanks to
the thousands of artists, orchestras, companies and
visitors who regularly come to our festival of the senses.
The Nasrid palaces and centennial gardens of the
Alhambra are this Festival’s best presentation card and
the most wonderful setting for its activities. In early
summer thousands of spectators descend on the city to
enjoy the music and dance infused by the intense
fragrance of the plant life and the visual impact of the

167

outstanding beauty of the Nasrid, Renaissance and
Romantic architecture.
Concurrent with the activities scheduled in the
Alhambra, a rich mosaic of concerts, performances and
other artistic events takes place around the city of
Granada and its province. This wonderful atmosphere
also includes a clear educational and training mission.
Even after 42 years, the Manuel de Falla International
Courses are still a very special place to complete high
level of further education.
Over the years, the social aims of the Festival have
been established in a variety of ways such as guaranteed
accessibility and equal opportunities, specifically
programmed cycles devoted to children and teenagers,
didactic family programmes and activities aimed at
fragments of the population in danger of social
exclusion, the disabled, participatory programmes, the
promotion of young talent, etc.
The primary reason for the work of cultural festivals
lies in international and intercultural dialogue. To that
extent, historically, festivals have carried out a basic task
in public communication, audience education, public
dissemination and in establishing bridges and working
relations between artists from the most diverse
backgrounds regardless of nationality or status.
We are living in times when there is a greater
demand for dialogue between cultures than between
nations, which implies an active recognition of
diversities within territories themselves. Festivals such
as the Granada Festival are constantly widening their
sphere of activity to programmes and audiences which
contribute to create this type of dialogue, thereby
becoming a relevant instrument for social change
whose aim is coexistence and peace.
With a landscape closely linked to the music score
and all the aforementioned features, we present on the
30th of June this year in the Palace of Charles V the
recovered and newly premiered classical baroque opera
Solimano by the Neapolitan composer of Spanish origin
David Pérez performed by the Real Compañía Ópera de
Cámara conducted by Juan Bautista Ortero and a cast of
young leading international singers.
Suleiman the Magnificent is the main character of
this story within the context of his military campaigns
in the East around 1550 (a century after the fall of
Constantinople), just at the time when the Palace of
Charles V was being built and after both kings had
fought a significant number of battles and defensive
engagements to maintain unequivocally the integrity of
their borders and frontiers. An unexpected visit of the
Ottoman Emperor to the Palace of Charles V and to the
Alhambra. Granada is, once again, the Middle East. But
before that the city will be present in İstanbul with
Alhambra Nights, featuring the guitar as the main
character, as traveller through history, as witness and as
part of the landscapes: Greek khithára, Byzantine, Arab,
Muslim, Christian, Turkish ... universal.

In June 2011, the artists, audiences and friends of
the Festivals of Granada and İstanbul send each other
these works, these performances as if they were
postcards. And we make something extraordinary out of
them; a fiesta or, in other words, a Festival.
* In 2013 the city and the provinces of Andalucia which
are part of the ancient Kingdom of Granada will
celebrate it as a national event which will reverberate
beyond our borders.
– Enrique Gámez Ortega
Director of Festival Internacional de Música y Danza de
Granada

PROGRAM NOTLARI
19. yüzyılın en önemli klasik gitar figürlerinden biri,
şüphesiz ki, gitarı yeniden konser çalgısı olarak tanıtıp
piyanoya yenik düşen bu lirik çalgının, 18. yüzyıl sonuyla
19. yüzyıl başında olduğu gibi, şarkıcılara eşlik etme
konusunda ne denli etkili olduğunu gösteren Francesco
Tarrega olmuştur. Son derece tutkulu bir gitarist olan
Tarrega’nın müziklerinde de bu özelliği ön plana çıkar.
Gitarın tekniğini geliştirip solistik yenilikler ve çalım
teknikleri ekleyen Tarrega, farklı müzikal formlardan da ne
derece yararlandığını yazdığı kısa parçalarda ortaya koyar.
Sonat formu yerine kısa kısa eserler yazan İspanyol
gitarist-besteci yaşadığı dönemde kimilerine göre “Gitarın
Sarasate’si” kimilerine göreyse “Gitarın Chopin’i”
olarak nitelendirilir. Tarrega, Beethoven, Chopin ve
Mendelssohn dışında yakın arkadaşı olan Isaac Albeniz’in
de eserlerini solo gitara adapte eder. Romantik müzik
akımıyla İspanyol kültürünün unsurlarını müziğinde
ustaca harmanlar. 1892 yılında Mağribi tarihine bir
gönderme olarak bestelediği, Arap uduyla gitar
armonilerinin bir arada kullanıldığı Capricho Arabe (Arap
Kaprisi) ile 1896 yılında Granada’da bulunduğu dönemde
bestelediği ve günümüz gitaristleri için bile ileri düzey
sayılacak tremolo tekniğinin kullanıldığı Recuerdos de la
Alhambra (Elhamra Anıları) adlı yapıtları en bilindik
eserleridir. Değişen dünyayla birlikte 20. yüzyılda solist
gitaristlerin ön plana çıkmasını sağlayan bir isim vardır.
Döneminin ünlü bestecilerinin çoğunu bu çalgının teknik
özelliklerini ve müzikalitesini gösterebilecek eserler
yazmaya teşvik eden ve gitarın klasik müzik dünyasında
konser çalgısı olarak önemli bir yer kazanmasını
sağlamaya çalışan Andres Segovia… Döneminin en
önemli bestecileri arasında gösterilen İspanyol besteci
Joaquin Turina’nın aksine İspanya’da öze dönüş akımının
en önemli öncülerinden biri olan Isaac Albeniz ne yazık ki
ülkesi ile özdeşleşmiş bu çalgının yükselişine doğrudan
katkıda bulunamaz. Zira 1909’da Albeniz son nefesini
verirken; Segovia Granada’da ilk gitar resitalini veriyordu.
O da bestecinin en önemli piyano eserlerinin, günümüz
klasik gitar repertuarının bel kemiğini oluşturan, solo gitar
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düzenlemelerini yaptı; Astruias-Legenda, Granada ve
Sevilla gibi. Ancak vefatının üzerinden yaklaşık bir asır
geçmesine karşın Albeniz ve müziği cazibesini korur,
gitaristler yeni bir repertuar oluşturmak istediklerinde
hâlâ ona sığınıyorlar. Doğrusu, insan düşünmeden
edemiyor; gitar için hiç bir eser yazmamasına karşın,
ülkesinin folklorik özelliklerini yapıtlarında çok iyi kullanan
Albeniz, şayet bu eseri orijinal olarak gitar için yazmış
olsaydı ortaya ancak bu kadar başarılı bir çalışma
çıkabilirdi. Endülüs ve İtalyan folklorundan da izler taşıyan
tango, 19. yüzyılın sonlarında Arjantin’de ortaya çıkar.
Kasvetli ve tutkulu görüntüsüyle diğer danslardan kolayca
ayrılan tango, gerek müziği ve gerekse kökeni itibariyle
Latin danslarından çok farklıdır. Arjantin’de doğmasına
karşın, çok uzun süre “keşfedilemeyen” bu dans, hak
ettiği yeri ancak bütün dünyanın onu fark etmesiyle alır.
Çeşitli kültürlerin karışımı olan tangoda, Afrika vuruşları,
Kızılderili ritmi ve Latin etkisi, Arjantin pampalarının
müziğiyle birleşir. Küba’daki Habanera, İspanya’daki
Contradanza ve Afrika-Arjantin kökenli bir dans olan
Candombe, tangonun doğuşunda etkili olur. Tango dans
olarak 19. yüzyıl’ın sonlarına doğru Buenos Aires ve
Uruguay’ın başkenti Montevideo dolaylarında ortaya
çıkar. İlk başlarda bu bölgede yapılan danslardan sadece
bir tanesiyken, kısa zamanda tanınıp sahne ve sokaklara,
tiyatrolar ve laternalar sayesinde kentin kenar
mahallelerinde binlerce Avrupalı göçmenin yaşadığı
varoşlara kadar yayılır. 1956 yılında bestelenmesine karşın
modern bir yapıtmış gibi duyumsanmayan La Ultima
Curda (Son Sarhoşluk), döneminin en sevilen ve takdir
edilen bandoneon üstatlarından Aníbal Troilo’nun
çalkantılı yaşamını ve derin duygusallığını yansıtan bir
tangodur. Ancak bu eseri ne denli duygusal ise La
Trampera adlı milongası da o denli hareketli, neşeli ve
gösterişlidir.
Geleneksel Türk müziği, çok çeşitli ritimleri, makamları ve
formlarıyla zengin bir hazinedir. Kendi düzenlemelerini
yorumlayarak Türk müziğinden çeşitli örnekler vermeyi
amaçlayan Cem Duruöz, iki ana gruba ayırdığı Türk
müziğini şu şekilde tanımlar: Osmanlı Sarayı’nın gözdesi
olarak ortaya çıkmış olan klasik Türk müziği ve kırsal
yörelerin müziği olan Türk halk müziği. Duruöz, klasik
usuldeki eserlerle halk müziği arasındaki genel farkın
yapıtların bestecilerinin isimlerine ulaşılıp ulaşılamaması
noktasında ortaya çıktığının altını çizer. Klasik Türk
müziği olarak nitelenen müzikler genellikle Arap müziği
etkileri de içerirken halk müziği ise genellikle ortaya çıktığı
yöreye göre sınıflandırılan anonim parçalardan
oluşmaktadır. Bu iki ana kategori dışındaki diğer Türk
müziği türleri de tarihi, kültürel, sosyal, politik ve dini
gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkar. Türk sanat
müziği, mehter müziği ve dini müzik bu türlere
örneklerdir. Doğu Anadolu’dan Erzincan yöresinden bir
Sufi parçası olan Haydar Haydar, virtüöz bağlama
sanatçısı Ali Ekber Çiçek’in imzasını attığı parçalardan
biridir. 5/8, 7/8, 9/8 gibi bileşik ölçüler kullanılan eser
çeşitli kereler tekrarlanan cümleleri ile de batı’da

kullanılan minimalizm akımını andırmaktadır. Bu çeşit
bileşik ölçüler Trakya’dan Yüksek Yüksek Tepelere
şarkısında, Karadeniz Bölgesi’nden hızlı bir dans olan
Batum’da ve kahramanlık teması işleyip erkeklerin
oynadığı Ege Bölgesi’nden Kadıoğlu Zeybeği’nde de
kullanılmaktadır. Bu tür ölçüde tek sayıda vuruş içeren
bileşik ritimler oyunların daha canlı bir hale gelmesine
sebep olur. Tarihin çeşitli dönemlerinde sayısız kültüre ev
sahipliği yapıp Avrupa ve Asya arasında köprü görevini
üstlenen Anadolu kadar İstanbul’da sayısız sanat eserine
ilham kaynağı olmuştur. İstanbul denince akla gelen en
bilindik müzik formları arasında da Sirto ve Longaların
yeri çok özeldir. İşte, uzun bir girişi ve hızlı bir ikinci
bölümü olan Sadi Işılay’ın Sultanîyegâh Sirto adlı eseri
bu türde klasik Türk müziğinin şaheserlerindendir.
Sultanîyegâh Sirto gibi klasik Türk müziğinin
şaheserlerinden biridir rondo formundaki Kevser
Hanım’ın Nihavend Longa’sı... 20. yüzyıl ortalarında ud
virtüözü Şerif Muhiddin Targan tarafından yazılan
Nihavend Semai’nin, tatlı ve kapalı bir tonu olan ud için
düzenlenmiş olması parçanın gitarda çalınması için
birçok imkân sağlamaktadır. Öte yandan, İstanbul âşığı
tüm Avrupalıların bildiği bir İstanbul şarkısı olan
Kâtibim’in melodisinin bir Yahudi melodisi olduğu
düşünülmektedir.
Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
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DÜŞLERDEKİ UZAKLAR
DREAMING THE FARAWAY
Cenevre Oda Orkestrası
Geneva Chamber Orchestra
Davıd Greılsammer piyano piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Thamos, Mısır Kralı’ndan Seçmeler, KV 345/366a
Selections from Thamos, King of Egypt, KV345/366a
Maurice Ravel
Le Tombeau de Couperin
Prelude: Vif
Forlane: Allegretto
Menuet: Allegro moderato
Rigaudon: Assez vif
Jean-Philippe Rameau
Zoroastre Uvertürü
Overture to Zoroastre
Contredance en Rondeau de Boreades
Air pour les sauvages des Indes Galantes
Wolfgang Amadeus Mozart
Piyano Konçertosu, No. 24, Do minör, KV 491
Piano Concerto in C minor, No.24, KV491
Allegro
Larghetto
Allegretto
Kadanslar: David Greilsammer
Cadenzas: David Greilsammer
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Davıd Greılsammer
Cenevre Oda Orkestrası müzik yönetmeni ve Suedama
Ensemble’ın da sanat yönetmeni olan İsrailli piyanist
David Greilsammer, kuşağının en heyecan verici, gözü
pek ve vizyon sahibi sanatçılarından biri olarak kabul
edilmektedir. Oluşturduğu sıra dışı programlarla müzik
projeleri, hayal gücünü zorlayan performansları ve
müziğe yenilikçi yaklaşımını ortaya koyan etkinlikler ile
sanatçı, izleyicide büyük bir hayranlık uyandırmaya devam
ediyor. 2008 yılında Fransa Müzik Ödülleri’nde “Yılın
Genç Müzisyeni” ödülünü aldıktan sonra Mozart’ın tüm
sonatlarını bir günlük bir maratonda seslendirerek
medyanın ve izleyenlerin nefesini kesen Greilsammer,
aynı projeyi Verbier Festivali’nde tekrarladı ve bu sezon
da Winterthur’da devam ettirecek. Piyanodan yönettiği,
Mozart’ın erken dönem konçertolarından oluşan 2006
tarihli ilk kaydı eleştirmenlerin büyük beğenisini kazandı
ve Daily Telegraph tarafından “Yılın Kayıtlarından” biri
olarak seçildi. Naïve Records ile anlaşma imzaladıktan
sonra gerçekleştirdiği ilk solo kaydı fantaisie_fantasme
adlı ilgi çekici programlamasıyla dikkatleri çekti; The New
York Times’tan aldığı övgülerin ardından The Sunday
Times tarafından “2007 Yılının Kayıtlarından” biri olarak
gösterildi ve birçok uluslararası ödül kazandı. Mozart’ın
22. ve 24. Piyano Konçertolarını seslendirdiği son kaydı
da yine The New York Times ve Daily Telegraph’ın
övgülerini topladı. Sanatçının bu sezonki programının
öne çıkan etkinlikleri olarak San Francisco Senfoni ile

25.06.2011, 20.00
Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Mozart’ın erken dönem piyano konçertolarının
seslendirilişi, Salzburg Mozarteum ile Mozartwoche
kapsamında bir konser ve Tokyo Metropolitan Senfoni
Orkestrası ile ünlü Suntory Hall’daki performansı
sayılabilir. Bunların yanı sıra St Gallen Senfoni Orkestrası
ile İsviçre’de çalacak olan sanatçı, Antalya Piyano
Festivali’nde de bir Chopin/Schumann kutlamasına
katılacak ve ardından yaşamakta olduğu Fransa’nın çeşitli
orkestraları ile değişik projeler üzerinde çalışacak. Şef
olarak, Cenevre Oda Orkestrası ile birlikte sezon boyunca
Rönesans’tan dünya prömiyerlerine uzanan etkinlikler
dizisinde sahne alacak olan sanatçı, toplulukla geçirdiği
ilk yıl, yeni oda müziği serileri ve eğitici konserler
başlatmıştı. Şef olarak sezonun diğer etkinlikleri ise
Torino Filarmoni Orkestrası ve İsrail Oda Orkestrası’nı
(Tel Aviv) yöneteceği konserler. Geçtiğimiz sezon,
Lincoln Center’da verdiği ve büyük beğeni kazanan
“Gates” adlı resitalin ardından Londra’daki ünlü
Wigmore Hall’da da başarılı bir resital gerçekleştirdi. Yeni
sezona ise Londra’daki King’s Place’te John Cage’in Hazır
Piyano İçin Sonatlar’ını, Scarlatti’nin klavsen için yazdığı
Sonatlar ile dönüşümlü olarak seslendirerek başladı.
Sanatçı resitallerine Tokyo’daki Musashino Vakfı
konseriyle devam edecek. Çok yönlü, hayranlık uyandırıcı
bir kişiliğe sahip olan Greilsammer, bir dizi özgün
projede de yer alacak. Bunlar arasında şef ve piyanist
olarak Jonathan Keren’in altı yazarın mistik metinlerinden
yola çıkarak yazdığı Üçlü Konçerto’nun New York’taki
dünya prömiyeri en önemlisi. Sanatçı, caz piyanisti Yaron
Hermann ile gerçekleştirdiği ikili programı “The Mozart
Improvisations”a devam edip, caz ve Klezmer klarnetçisi
David Krakauer ile de bir turneye çıkacak. Sanatçının
geçtiğimiz sezon Paris’teki Salle Pleyel’de Nadia
Boulanger’nin 1912’de besteleyip o günden bu yana hiç
çalınmamış ve hiçbir kaydı olmayan yapıtı Piyano ve
Orkestra İçin Fantezi’yi Orchestre Philharmonique de
Radio France ile seslendirdiği konseri kaydedildi ve bu
sezon piyasaya çıkacak. 1977’de Kudüs’te doğan David
Greilsammer piyano çalışmalarına aynı kentteki Rubin
Konservatuarı’nda başladı. Floransa ve Paris’teki
eğitiminden sonra piyanist ve şef Yahli Wagman’la
çalışmak üzere İsrail’e döndü. Askerliğini tamamladıktan
sora Yoheved Kaplinsky’nin öğrencisi olarak Juilliard’a
kabul edildi ve ardından Richard Goode ile çalışmalarını
sürdürdü. Greilsammer başarıları dolayısıyla Safran Vakfı
Ödülü ve Tabor Vakfı Bursu’nu kazandı.
Davıd Greılsammer
Music director of the Geneva Chamber Orchestra and
artistic director of the Suedama Ensemble in New York,
Israeli pianist David Greilsammer is recognised today as
one of the most fascinating, audacious and visionary
artists of his generation. Creator of many groundbreaking programmes and musical projects, he has
been hailed by audiences for his imaginative
performances and innovative approach to music. After
winning the “Young Musician of the Year” prize at the

French Music Awards in 2008, Greilsammer amazed
the public and press when performing the complete
Mozart Sonatas in a one-day marathon in Paris, a
project which he repeated at the Verbier Festival and
performs again in Winterthur this season. His debut
recording of Mozart’s early piano concertos in 2006,
conducted from the keyboard, quickly became a
sensation among critics and was awarded by the Daily
Telegraph as one of the “Records of the Year”. This
success was immediately followed by an exclusive
contract with Naïve Records and a first solo recording,
named fantaisie_fantasme. This album, with its
intriguing program in mirror form, received the praises
of The New York Times and was selected by The Sunday
Times as one of the “2007 Records of the Year”, in
addition to being awarded many international recording
prizes. David Greilsammer’s latest recording of
Mozart’s Piano Concertos No.22 and 24 as conductor
and pianist with the Suedama Ensemble was released
this season, receiving the praises of The New York Times
and the Daily Telegraph. Highlights of the current
season include debuts with the San Francisco
Symphony performing Mozart’s early piano concertos,
with the Salzburg Mozarteum Orchestra at the
Mozartwoche, and with the Tokyo Metropolitan
Symphony Orchestra at Suntory Hall. He also performs
with the St Gallen Symphony Orchestra in Switzerland,
joins a Chopin/Schumann celebration at the Antalya
Piano Festival in Turkey, and continues to build strong
links with the major orchestras of France, where he
resides. As a conductor, Greilsammer appears
throughout the season with the Geneva Chamber
Orchestra, presenting eclectic programs ranging from
works of the renaissance to world premieres. In his
inaugural year with the orchestra, Greilsammer has
introduced new initiatives including new series of
chamber music and education concerts. In addition, he
appears this season as guest director with the Orchestra
Filarmonica di Torino and the Israel Chamber
Orchestra in Tel Aviv. As a recitalist, he appeared last
season at the Lincoln Center in New York in an
inspiring programme named “Gates”, a performance
described by The New York Times as “riveting” and
“exquisite”. He also gave a highly successful recital at
London’s Wigmore Hall, and begins the current season
with a performance at London’s King’s Place,
alternating John Cage’s Sonatas for prepared piano with
Scarlatti’s Sonatas for the harpsichord. Following this,
David Greilsammer gives a Mozart/Cage recital
performance for the Musashino Foundation in Tokyo.
A diverse and fascinating artist, Greilsammer has
appeared in a wide variety of captivating projects
including a concert as pianist and conductor in New
York featuring the world premiere of Jonathan Keren’s
Triple Concerto, a fascinating new piece based on
mystical texts by six writers. He appears frequently with
jazz pianist Yaron Herman in an original two-piano
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programme called “The Mozart Improvisations”, and
performs on tour with jazz and Klezmer clarinettist
David Krakauer. Last season, David Greilsammer
appeared with the Orchestre Philharmonique de Radio
France at Salle Pleyel in Paris, performing Nadia
Boulanger’s “Fantasy for Piano and Orchestra”, a work
that had been largely forgotten since its composition in
1912, and never recorded before. This unique concert
was recorded for release in the current season. Born in
Jerusalem in 1977, Greilsammer started his piano
studies at the Rubin Conservatoire in his native city.
After studying in Florence and Paris, he returned to
Israel to study with pianist and conductor Yahli
Wagman. After completing his military service in Israel,
David Greilsammer entered The Juilliard School in New
York as a student of Yoheved Kaplinsky. Following
studies at Juilliard, he went on to work with Richard
Goode. David Greilsammer is the recipient of the Safran
Foundation Award and the Tabor Foundation Grant.

Cenevre Oda Orkestrası
Cenevre Oda Orkestrası, son yirmi yıl içinde Cenevre’nin
en iyi topluluğu olarak müzik yaşamının ayrılmaz bir
parçası haline geldi. Robert Dunand tarafından
Collegium Academicum adıyla 1958’de kurulan
topluluğun başına 1989’da genç flütçü Thierry Fischer
geçti. Fischer’in yönetiminde 1992 yılında Cenevre Oda
Orkestrası adını alan topluluk Michaël Hofstetter
yönetiminde geçen 2001 ve 2007 yılları arasında İsviçre
ve Avrupa’da hak ettiği yeri bularak dünya klasmanında
bir orkestraya dönüştü. 2009 yılında yönetim biçimini
değiştirerek müzik yönetmenliğine David Greilsammer
ve sanat yönetmenliğine Pascal Grimoin’i getiren
topluluk, orkestranın misyonunu daha da geliştirdi. Kırk
müzisyenden oluşan Cenevre Oda Orkestrası, barok
dönemden çağdaş müziğe uzanan bir repertuara sahip.

Geneva Chamber Orchestra
The Geneva Chamber Orchestra (GCO) has become a
top-ranking orchestra, a one-of-a-kind establishment in
Geneva’s musical landscape, in fewer than 20 years. It
began as the Collegium Academicum, founded in 1958
by Robert Dunand. In 1989, Thierry Fischer, the young
flutist, took over and in 1992 he created the Geneva
Chamber Orchestra. From 2001 to 2007, the GCO took
its rightful place on the music scene in Switzerland and
abroad, becoming a world-class orchestra under the
direction of Michaël Hofstetter. In September 2009, the
orchestra’s artistic direction expanded and took shape.
David Greilsammer was named music director, and
Pascal Grimoin became the artistic director. Together,
they present and execute a strong artistic statement,
aimed at strengthening and developing the GCO’s
mission in Geneva, as well as across Switzerland and
beyond. They chose a repertoire befitting a chamber
orchestra, ranging from the baroque up to the present
day. The Geneva Chamber Orchestra currently has a
roster of 40 musicians.

PROGRAM NOTLARI
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Thamos, Mısır Kralı’ndan Seçmeler KV 345/366a*
1731 yılında, Jean Terrasson adlı bir Fransız, Sethos’un
Yaşamı, Antik Mısırlıların Özel Anılarından başlıklı bir
kitap yayımlar. Kırk yıl sonra kitap, Viyana Sarayı’ndan
Baron Tobias Philipp von Gebler’in “Mısır Kralı Thamos”
adlı masonik hikâyesine esin kaynağı olur. Hikâye de bu
şekilde başlar. Gluck’un 1773 yılında Viyana’da yapılan
prömiyere koro bölümlerini yazmasının ardından Gebler,
müzikle ilgili başka şeylerin özlemini duymaya başlar. 17
yaşındaki genç Mozart, mevcut koro bölümlerinin yerine
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yeni koroların yazılması göreviyle işin başına getirilir. 4
Nisan 1774 tarihinde Viyana’daki Kärtnertortheater’da
sahnelenen eser, hem seyirci hem de eleştirmenler
tarafından çok beğenilir. Bu ilginç hikâyeye Mozart tamı
tamına dört orkestral entracte ve Salzburg’da 1776 yılının
ocak ayında yapılan temsilde kullanılmak üzere en az bir
koro bölümü yazar. 1779’da ise gezici bir tiyatro
kumpanyasının temsili için eseri tekrar gözden geçirir.
Birinci entracte’ın en başında Sihirli Flüt’ün masonik
kurgusunu çağrıştıran bir üçlü akor sayesinde
dinleyicilere dejavu yaşatır Mozart’ın yazdığı müzik.
Elbette flütün majör tonalitedeki işareti yerine burada
minör tonalitede bir ifadeyi tercih etmiştir. Ardından
gelen bölüm tipik bir sonat formundadır. Andante
tempodaki entracte, kötü adam Pheron ile başrahip
Thamos (Sihirli Flüt’te Sarastro olarak çıkar karşımıza)
arasındaki karşıtlığı net olarak ortaya koyacak şekilde
tasarlanmıştır. Bravura karakterindeki görkemli bir
entracte ile dördüncü perde sona erer; ancak babası
Leopold’a göre standart bir senfoni finali gibi bitirmiştir
genç Mozart. Ne tesadüftür ki, bu eserin ilk temsilinden
yıllar sonra 1790’da bir Frankfurt ziyareti sırasında
Mozart bir kez daha masonik yapıdaki bu gençlik eserini
duyma fırsatı yakalar. (Süre 25’)
Maurice Ravel (1875–1937)
Le Tombeau de Couperin*
Prelude: Vif
Forlane: Allegretto
Menuet: Allegro moderato
Rigaudon: Assez vif
1919’da orkestraya uyarlayacağı Le Tombeau de Couperin
adlı eserini bestelediği 1914’ten 1917’ye kadarki süreçte
çok farklı bir deneyim yaşar Fransız besteci Maurice
Ravel. Yapıtın barok dönemin en önemli Fransız
bestecilerinden François Couperin’a saygı niteliğinde
Fransız barok müziği geleneği bir stilde olmasını
tasarlar. Başlıkta yer alan “tombeau” kelimesi de “mezar
taşı” anlamından ya da “pavan” gibi ağıtsal bir
karakterden ziyade besteciye olan saygısının bir ifadesi
olarak kullanılmaktadır. La Tombeau de Couperin adlı
eserinde Ravel, solo piyano için altı bölümlü bir süit
kaleme alır, bu bölümleri sadece tempo başlıklarından
oluşan parçalar yerine Couperin, bunu Fransız saray
danslarından oluşturur. Zamanda geriye giden Ravel,
eseri açmak için girişe toccata ve füg benzeri hareketli bir
prelüt kullanır. Ön hazırlık olarak ilk başta Couperin
aslında bir İtalyan dans formu olan “furlana”yı düzenlese
de daha sonra İtalyan formundaki bu dansı Fransız
karakterine dönüştürür. Bu sırada patlak veren I. Dünya
Savaşı, Ravel’in hayatında ve eserlerinde önemli bir
dönüm noktasıdır. Alttan alta işleyen vatansever
duygular Ravel’in Fransa adına bir şeyler yapma
arzusuyla dolup taşmasına sebep olur. Ancak zayıf
bedeni bestecinin böyle bir fedakârlığa kalkışmasına izin
vermez. Fransız ordusu cephede ya da ordu içinde, aktif

olarak kullanamayacağını belirterek geri çevirecektir
Ravel’i. Yalnızca şoför olarak hizmet etmesine izin
verilebileceğini öğrenmenin hayal kırıklığına karşın,
Fransa aşkıyla yanıp tutuşan Ravel, tabiatına aykırı bir
şekilde derin bir hüznün içinde bulur kendini. Belki de bu
nedenle solo piyano için altı bölüm olarak tasarladığı
süitinin her bir dans bölümünü savaşta hayatını
kaybetmiş dostlarına ithaf etmeye karar verir. Bunlar
arasında 1918 yılında basılan Prélude, Fugue, Forlane,
Rigaudon, Menuet ve Toccata bölümlerinden oluşan
solo piyano eserin 11 Nisan 1919’daki ilk seslendirilişini
gerçekleştiren yakın dostu piyanist Marguerite Long’un
müzikolog eşi Joseph de Marliave de vardır. Long’un
eşine adadığı Toccata bölümü dışında 1917 yılında vefat
eden ev sahibine ithaf ettiği Menuet ve aynı yılın ocak
ayında kaybettiği annesi için fugue vardır bestecinin bu
içsel huzur buluşunda. Eserin orkestra versiyonundaysa
Ravel ithaf ettiği bölümlerden Toccata ve Fugue’yi çıkarır.
(Süre 17’)
Jean-Philippe Rameau (1683–1764)
Zoroastre Uvertürü*
Overture to Zoroastre
Contredance en Rondeau de Boreades*
Air pour les sauvages des Indes Galantes*
18. yüzyılın en önemli opera bestecilerinden Fransız JeanPhilippe Rameau’nun Zoroastre adlı eseri ilk kez 5 Aralık
1749 tarihinde Paris Operası’nda seslendirilir. Librettosu
Louis de Cahusac’a ait olan opera Rameau’nun
“tragédies en musique” tarzında yazdığı ve yaşarken
sahnelendiğini gördüğü dördüncü ve son yapıtıdır. Ancak
ne var ki, Paris halkı operaya çok fazla ilgi göstermez ve
bunun üzerine Rameau ve librettist Cahusac 19 Ocak
1756 tarihindeki temsilinden önce operayı baştan ele alır
ve bir dizi değişiklik yaparlar. Günümüzde hak ettiği
başarıyı elde eden eser, böylelikle prömiyeri sırasında
Rameau’nun rakibi Mondonville’in yeni opera-balesi Le
Carnaval de Parnasse’ye karşı mağlubiyetini de telafi etmiş
olur. Operanın temelinde, 18. yüzyıl Avrupa’sında moda
olan egzotik diyarlara ve insanlara karşı ilginin yattığı
görülür. Köylülerin resmedilmesi, mitolojik karakterler ve
fabl canavarları uzun yıllar Fransız bestecilerini etkisi
altına almıştır. Ancak yeni kıtanın keşfinin ardından
buralardan getirilen ürünler ve köle olarak satılmak ya da
sergilenmek üzere kıta Avrupa’sına getirilen insanlar XIV.
Louis sonrası Versailles Sarayı’nın ilgi odaklarından biri
olur. İkinci opera-balesi olan Les Indes Galantes’te bu
öğeleri ustaca kullanan ve yapıtının Paris halkı tarafından
sevilmesini garanti altına alan Rameau, 23 Ağustos 1735
tarihinde Académie Royale de Musique et Danse’daki ilk
seslendirilişinden sonra revize ettiği edisyonun
önsözüne, eserin sadece Güney Amerika yerli halkının
kullanıldığı sahnelerden oluşmadığını ve seyircilerin bu
sahnelere gösterdiği ilginin aynı şekilde bazı aryaların
orkestral versiyonunda da devam ettiğini anlatan bir
açıklama yazar. Librettosu Louis Fuzelier’e ait olan bu
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eserin belki de en etkileyici ve hareketli bölümlerinden
biri kesinlikle yerlilerin savaş dansını resmeden “Air pour
les sauvages” başlıklı olanıdır. (Süre 8’)
Jean-Philippe Rameau’nun yaşamının sonlarına doğru
bestelediği masonik unsurlarla dolu Les Boréades ya da
Abaris adlı beş perdelik operası, bestecinin “tragédies en
musique” olarak nitelendirilen beş operalık serisinin
sonuncusudur. Librettosunun, 1759 yılında vefat eden
Louis de Cahusac’ın, neredeyse unutulmaya yüz tutmuş,
Kuzey Dağlarının ötesinde ebedi ışık ve bereket ülkesinde
yaşadığına inanılan (Hyperborean) Borea halkı üzerine
kurgulanmış bir Yunan mitolojisi anlatısı olduğu tahmin
edilmektedir. Ne yazık ki, Rameau’nun yaşamı boyunca
hiç sahnelenmeyen bu operanın Fransız müzikolog
Sylvie Buoissou’nun saray dokümanları, ödeme kayıtları
ve sanatçı listeleri üzerinde yaptığı araştırmalara göre
muhtemelen, 1763 yılında Choisy sarayındaki özel bir
temsil için, aynı yılın nisan ayında Paris Operası’nda
provasının yapıldığı bilinmektedir. Müzik tarihçileri
tarafından pek çok tez ileri sürülse de, operanın neden
sahnelenmediği ve kaderine terk edildiği tamamen bir sır
olarak kalacaktır. Ve tuhaftır ki, 20. yüzyıla kadar sessizce
sırasını bekleyen, dönemine göre belki çok zor bir
müziğe sahip ya da aşırı doğaüstü karakterlerin yer aldığı
düşünülen operanın temsillerinden kısa bir süre sonra
opera evi bir yangınla yerle bir olur. Her ne kadar opera
versiyonuyla sahnelenmese de, Rameau’nun bu gizemli
eserinin bilinen ilk konser icrası 1770 yılında Lille’de
yapılır. Bestecinin ölümünden sonra J.J.M. Lacroix
tarafından bulunan ve Ulusal Kütüphane’ye bağışlanan
yapıt, tekrar hatırlanana kadar dinlenmeye çekilir.
Günümüzde opera versiyonu kadar çoğunlukla uvertür
ve altı dans olarak orkestra süiti haliyle de sık sık
seslendirilen eserin, Mannheim tarzındaki uvertürden
sonra en sevilen bölümü, mistik unsurlar, tropikal
bölgelere ait dönem Avrupa’sı dans figürleri ve
melodileriyle canlı müzikal öğelerin kullanıldığı
“Contredanses en Rondeau” başlıklı bölümdür. Oldukça
kısa ve tekrarlanan müzikal yapıda bir eser olmasına
karşın, Les Indes Galantes’teki “Air de Sauvages”, “Air
pour les Esclaves Affricains” ya da “Tambourin”
bölümlerine olan benzerliğiyle Rameau’nun günümüzde
en sevilen eserleri arasına girmiştir. (Süre 3’)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Piyano Konçertosu, No. 24, Do minör, KV 491**
Allegro
Larghetto
Allegretto
Mozart’ın bir öncekiyle aynı zamanda bestelediği ve 24
Mart 1786’da tamamladığını kaydettiği Do minör Piyano
Konçertosu bu kez hem obuaları, hem klarnetleri içerir;
ayrıca öncekinden farklı olarak trompetler ve timpani de
kullanılır. Mozart bu konçertoyu Viyana’da mevsimin
üçüncü abonman konserinde 3 Nisan 1786 günü çalmış,
7 Nisan günü Burgtheater Akademisi’nde (konserinde)

tekrarlamıştır. Londra’da Royal College of Music
arşivinde bulunan otografta ise orijinal kadanslar yoktur.
Birinci bölümde kullanılan kadansı da Avusturyalı
piyanist Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)
yazmıştır. Ayrıca yalnızca birinci bölümün temposu
Mozart’ın elyazmasıyla belirtilmiş, diğerleri sonradan
yayınevlerince eklenmiştir. Mozart do minör tonaliteyi ilk
kez kullandığı gibi, yine ilk kez çağın tam kadrolu klasik
orkestrasını değerlendirmiş; çalgıların eşitliğini
gözetmiştir. Bu eserde, Re minör 20. Konçerto’da ifade
edilenleri artırarak yansıtan Mozart, sosyetenin müzik
sınırlarını da aşar, geleceğe yönelir. Beethoven’ın çok
beğendiği ve bu cesur tonaliteden etkilendiği eser için
öğrencisi Ries’e övgüsü de bunu gösterir: “Hiçbir zaman
bunun gibisini besteleyemeyeceğiz!...” 1. Bölüm 3/4’lük
ölçüde, çabuk (Allegro) tempoda, do minör tonda,
olağandışı yoğunlukta, 99 mezür süren hafif giren, sonra
güçlenen uzun bir orkestra girişiyle başlar. Ünlü İngiliz
müzik adamı John Tovey’in “şimdiye kadar aşılamamış
bir doruk” olarak tanımladığı giriş, önce enerjik yükselen,
sonra da Mozart’ta alışılmamış tarzda kromatik inen ana
temanın egemenliğindedir. Sonra yan temalar sergilenir.
Piyano kendi ezgisel teması ile girer; bu tema geliştirimi
de başlatacaktır. Çalgıların renkliliği, tahta üflemelerin
çok ince çizgilerle birbirine geçişi, korno ve trompetlerin
donuk pırıltılı akorları yanında piyanonun yalnızca
virtüözlükle yetinmemesi eserin tınısının ana hatlarını
çizer. Piyanonun teması yine orkestranın ana temasının
bu gizemli gücüne karşı koyamaz gibidir. Geliştirim de
tümüyle ana temanın egemenliğinde gerçekleşir.
Kadanstan sonra da uzun bir orkestral bölmede ana tema
bütün görkemiyle yansıtılır. Tema obua ve fagotların
staccato’ları eşliğinde piyanonun tizlere-peslere uzanan
hayalci arpejleriyle çevrilir ve yavaşça sona erer. 2. Bölüm
mi bemol majör tonda, 4/4’lük ama hızlı alla breve
ölçüde, genellikle uygulanan ağırca (Larghetto) tempoda,
duygulu ve sakin anlatımdadır. Bölüm yaylıların sunduğu
dört mezürlük hüzünlü-pastoral temayla başlar.
Piyanonun tekrarladığı, yaylılar ve üflemeler tarafından da
forte-piyano olarak duyurulan tema 19 mezürlük bir
şarkıya dönüşür. Üç kez belirdikten sonra bu tören, tahta
üflemelerin öncülüğünde, do minör tonda tevekkülle
yakınan bir ara müziğiyle kesilir; ikinci kesilişte ise la
bemol majör tonda teselli verilir. Coda’da flüt ve piyano
zarif kadanslarla yarıştıktan sonra bölüm yavaşça söner.
3. Bölüm do minör tonda, 4/4’lük alla breve ölçüde,
çabukça (Allegretto) tempoda bir marşla başlar, arada da
trio benzeri iki epizot yer alır ve böylece tema sekiz
işleme tâbi tutulur. Bu sade, 16 mezür süren marş teması
orkestra ile sunulur, bu tema kısmen çifte varyasyon
tarzında da işlenecektir. İlk varyasyonda piyano temanın
süslemeli bir varyantını, basit bir orkestra eşliğinde
sekizliklerle çalar; ikinci varyasyon ise 16’lık hızlı
pasajlarla gerçekleşir. Üçüncü varyasyon ise sivri bir marş
ritmindedir. Bunu –bazen dördüncü varyasyon olarak
anılan– la bemol majör tonda bir idil benzeri ilk epizot
izler. Dördüncü varyasyon do minör tondadır ve akıcı,
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karmaşık ama kontrpuan yapısı ve marş benzeri ritmiyle
seçkinleşir. Bunu da –bazen altıncı varyasyon olarak
anılan– do majör tondaki tahta üflemelerin neşeli
epizodu izler. Beşinci varyasyonda tema basitleştirilmiş,
tekrardan arındırılmıştır; piyanonun koşan pasajları
eşliğinde sunulur. Sonuncu ve altıncı varyasyon ise
6/8’lik ölçüde, yoğun kromatik vurgulamalarla süslü
şekilde piyano tarafından, tutkulu melodi ve armoninin
çok usta örneği olarak gerçekleştirilir. Ama Mozart bu
atmosferi hemen değiştirir, Beethoven’ın çok beğendiği
uzun ve tutkulu, fırtına gibi coda’ya bağlar, buruk do
minörde güçlü akorlarla –biraz trajik– sona erdirir. Ve
Beethoven’a –belki de– Patetik Sonat için esin kaynağı
olur. (Süre 29’)
* Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
** Program Notları: İrkin Aktüze
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TREVOR PINNOCK VE ARKADAŞLARI
TREVOR PINNOCK & FRIENDS
Trevor Pınnock klavsen harpsichord
Lucy Crowe soprano
Beatrıx Huelsemann 1. keman 1st violin
Jane Gordon 2. keman 2nd violin
Chrıstıan Goosses viyola viola
Rıchard Lester viyolonsel violoncello
James Munro viyolin violin
Katy Bırcher flüt flute
Henry Purcell
Fairy Queen’den Arya ve Danslar:
Dances and Arias from Fairy Queen:
Senfoni
Symphony when the swans come forward
Air: “If love’s a sweet passion”
Hornpipe
Air: “When I have oft’ heard young maids complaining”
Dance for the Fairies
The Plaint
Dance of the Followers of the Night
Chaconne: Dance for the Chinese Man and Woman
Johann Sebastian Bach
Brandenburg Konçertosu, No. 5, BWV 1050
The Brandenburg Concerto, No.5, BWV1050
Allegro
Affettuoso
Allegro
Flüt ve Yaylılar için Orkestra Süiti, No. 2, BWV 1067
Orchestra Suite for Flute and Strings, No.2, BWV1067
Ouverture
Rondeau
Sarabande
Bourrée I-II
Polonaise
Menuetto
Badinerie
George Frideric Händel
Semele’den Arya “Endless Pleasure”
Aria from Semele “Endless Pleasure”
Semele’den Arya “O Sleep”
Aria from Semele “O Sleep”
Alcina’den Arya “Tornami”
Aria from Alcina “Tornami”

Trevor Pınnock ve Arkadaşları
Dünyaca tanınmış bir klavsenci ve şef olan Trevor
Pinnock, 1972’de kurduğu ve otuz yıl boyunca yönettiği
topluluğu The English Concert ile dönem enstrümanları
ve performansın öncülerinden biri oldu. Bugünlerde
şeflik, solo ve oda müziği konserleri ile ilgilenen sanatçı,
Trevor Pinnock ve Arkadaşları’nı 2006 yılında Purcell’in
Dido ve Aeneas’ının Halle Festivali’nde gerçekleşen bir
performansı için kurmuştu. Proje bazlı olarak bir araya
gelen topluluk, Amsterdam Barok Orkestrası, Freiburg
Barok Orkestrası, Orchestra of the Age of Enlightenment
ve The English Concert gibi bu alanda saygın
toplulukların üyelerinden oluşuyor. 2007’de Pinnock’un
60. yaş gününü onuruna Bach’ın Brandenburg
Konçertoları’nı seslendirmek üzere genişleyerek
European Brandenburg Ensemble’ı oluşturdular. Lucy
Crowe, kuşağının dikkat çeken lirik sopranolarından biri
olarak tanınıyor. Pinnock ile ilk konserini, sanatçının
The English Concert’ı yönettiği dönemde veren
sopranonun yakın dönem projeleri arasında Bavyera
Devlet Operası’nda (Münih) Sophie rolü, İngiliz Ulusal
Operası’nda Adina (L’elisir d’amore), Covent Garden
Kraliyet Operası’nda Zerlina (Don Giovanni) bulunuyor.
2011’de Mostly Mozart Festivali’ndeki ilk konserini Iván
Fischer yönetiminde verecek olan Crowe, Carnegie
Hall’da da bir resital gerçekleştirecek.

27.06.2011, 20.00
Aya İrini Müzesi
Hagia Eirene Museum
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Trevor Pınnock and Frıends
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 thirty
years to follow. He now divides his time between
conducting, solo, chamber music and educational
projects. In 2006 he formed Trevor Pinnock and
Friends for a performance of Purcell’s Dido and Aeneas
at the Halle Festival. The ensemble meets on an
occasional basis and draws together players from such
orchestras as Amsterdam Baroque Orchestra, Freiburg
Baroque Orchestra, the Orchestra of the Age of
Enlightenment and The English Concert, to name but a
few. In 2007 the group expanded to form the European
Brandenburg Ensemble in order to perform and record
JS Bach’s Brandenburg Concertos in celebration of
Pinnock’s 60th birthday. Lucy Crowe has established
herself as one of the leading lyric sopranos of her
generation. She first performed with Pinnock during
his time as director of The English Concert. Her future
plans include Sophie for the Bayerische Staatsoper,
Munich; Adina (L’elisir d’amore) for the English
National Opera; and Zerlina (Don Giovanni) for the
Royal Opera House, Covent. In 2011 she makes her
debut at the Mostly Mozart Festival with Iván Fischer
and she appears in recital at Carnegie Hall.

PROGRAM NOTLARI
Henry Purcell
Fairy Queen’den Arya ve Danslar*
Senfoni
Air: “If love’s a sweet passion”
Hornpipe
Air: “When I have oft’ heard young maids complaining”
Dance for the Fairies
The Plaint
Dance of the Followers of the Night
Chaconne: Dance for the Chinese Man and Woman
36 yıllık kısa yaşamında beş krala hizmet eden Henry
Purcell Londra’dan hiç ayrılmamasına karşın, ünü tüm
Avrupa’yı sarmış ve eserleri diğer ülke bestecilerini de
etkilemiştir. Purcell, İngiliz sarayının bestecisi olarak
atandıktan sonra, yeni çalgıların yapımını gözetiyor ve
saray klavsencisi olarak da çalışıyordu. 1681’den sonra
evlenerek altı çocuk sahibi olduğu için geçimini artırmak
için ayrıca sahne eserlerine de müzik yazıyordu.
Müzikleri, kralın beğendiği ağdalı Fransız tarzının aksine
sade ve gösterişsizdi. Bu şekilde 54 sahne müziği
besteleyen Purcell’in bu eserlerinin hangisinin opera,
hangisinin şarkılı oyun olduğu kesin olarak
ayrılamamaktadır. Bunların çoğunun da konusu –II.
Richard, Atinalı Timon, Fırtına gibi– Shakespeare’den
alınmıştır. 1660 yıllarında İtalyan operasının İngilizlere

tanıtılması planlanmış, ancak başarılı olunamamıştı.
Shakespeare çağının tekrar canlandırılması için istenen
müzikli oyunları –uvertürler, perde arası müzikleri,
şarkılar ve danslarla– çekici kılmakta en başarılı besteci
Purcell oldu. Maskelerle oynanan, dini ya da törensel
sahneleri içeren yapıda beş sahne müziği yazdı.
Bunlardan birinde Kral Arthur’un metni yeniden
yazılırken, diğer dördü hazır tiyatro oyunları üzerine
bestelendi: Dioclesina (1689), The Fairy Queen (1692),
The Tempest (Fırtına, 1695), Perulu İnkalar ile Meksikalı
Aztekler arasında geçen Indian Queen (Kızılderili Kraliçe,
1695)... Bunlardan The Fairy Queen (Periler Kraliçesi) adlı
eser Shakespeare’in 1595’te yazdığı Bir Yaz Gecesi Rüyası
adlı oyunu için –aşağı yukarı 100 yıl sonra– bir prolog ve
beş perdelik yarı-opera biçiminde, Elkanah Settle’in
yazdığı sanılan libretto üzerine bestelenmiş ve ilk kez
Londra’da Dorset Gardens Tiyatrosu’nda 1692
Nisan’ında sahnelenmiştir. Bir dizi arya ve danslarla
birlikte Shakespeare’in oyunuyla pek de ilgili olmayan
birçok tanrı ve tanrıçayı, ruhları, nymphe’leri, çobanları,
maymunları, Çinli dansçıları ve dört mevsimin
yansımalarını içeren eser bu garip karakterleri daha çok
bir revü tarzında sıralıyordu. Hiçbir fedakârlıktan
kaçınılmadan hazırlanan oyun büyük başarı kazanmış,
ancak partisyonu kaybolmuştu. Atina kentinin hâkimi
Theseus’un sarayında ve civar ormanda geçen, ayrıca
Periler Kralı Oberon ile Kraliçe Titania’yı konu alan bu
masalımsı eserin giriş müzikleriyle Hornpipe, Rondeau,
Jig ve Maymunların Dansı gibi tanınmış karakteristik
dansları içeren süitin yanı sıra eser genellikle Benjamin
Britten’in 1967’de yaptığı versiyonla seslendirilmektedir.
Johann Sebastian Bach
Brandenburg Konçertosu, No. 5, BWV 1050*
Allegro
Affettuoso
Allegro
Solo flüt, solo keman ve solo klavsen ile keman, viyola ve
kontrbastan oluşan orkestra için yazılan 5. Brandenburg
Konçertosu, özellikle klavsen için bir konçerto gibidir.
Bach, ustası olduğu bu çalgıya sürekli bas (basso
continuo) görevinden başka virtüöz bir yorum da
kazandırmış, hatta ilk ve son bölümlere birer kadans da
hazırlamıştır. Günümüzde klavsen yerine çoğu kez
piyanonun yer aldığı konçertonun, Thurston Dart’ı haklı
çıkaran ve Bach’a atfedilen üç versiyonu da vardır;
bunlarda klavsen partisi türlü değişiklikler gösterir. Hatta
Bach’ın altı konçertoyu Brandenburg Kontu’na ithafından
önce, ikinci bölümü Affettuoso değil de, Adagio olarak
belirttiği de görülmüştür. 1. Bölüm çabuk (Allegro)
tempoda ve 4/4’lük ölçüdedir. Klavsenin tüm gücüyle
desteklediği yaylı çalgılar tarafından canlı ve plastik
yapıdaki temayla başlar. Daha sonra solistlerin katılımıyla
ilginç ve çekici bir anlatım kazanan gelişim bölmesi,
klavsenin öncülüğüne baş eğer. Büyük ve parlak bir
klavsen kadansı ise üçüncü bölmeyi oluştururken, önce
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ana temayı temel alır, sonra da virtüöz pasajlar sergiler.
Bölümü yine orkestra bir tutti ile sona erdirir...
“İçtenlikle, etkili anlatımlı” anlamına gelen, bazen de
Adagio ile Andante arası bir hızı belirtmekte kullanılan
Affettuoso başlığını taşıyan 2. Bölüm, yine 4/4’lük
ölçüde, si minör tondadır ve yalnızca solo çalgılar için
yazılmıştır. Buradaki duygulu ezgi sanki bir klavsenli trio
tarafından –orkestra olmadan– yansıtılır. Önce keman ve
flütün başlattığı hüzünlü ağıda klavsen de katılır. Üç çalgı
bir kanon biçiminde temayı geliştirir. Sert aksanlara
başvurulmadan, bazen ışıklı ve ferah anları da içeren
bölüm, melankolik bir atmosferde sürer... 2/4’lük
ölçüdeki 3. Bölümün canlı, neşeli (Allegro) temposu,
cesur ve kaygısız havasıyla önceki atmosferi siler. Bir füg
gibi başlayan kesin ritimli zengin bir kontrpuanla gelişir.
Solo çalgıların ve orkestranın karşılıklı diyalogları, ana
temanın triolelerle işlenişi ilginç anlar yaratır. Flütün
sunduğu ikinci tema ise majör-minör arasında değişerek,
sürekli canlılığı korur. Klavsenin kısa solo kadansını da
içeren bölüm, ana tonalitedeki akordan sonra, ilk temayı
sadakatle duyurarak sona erer. (Süre 17’)
Flüt ve Yaylılar için Orkestra Süiti, No. 2, BWV 1067*
Ouverture
Rondeau
Sarabande
Bourrée I-II
Polonaise
Menuetto
Badinerie
Bach’ın dört orkestra süitinden birincisi Köthen’de
yazılmış olduğundan, uzun süre, diğerlerinin de aynı
kentte bestelendiği sanılmıştır. Bestecinin 2. ve 3.
Süit’leri, çalışmalarında önemli yer tutan üç kentten
(orgcu olarak Weimar’da 1708–17; orkestra yöneticisi
olarak Köthen’de 1717–23 ve büyük koro eserlerini yazdığı
Leipzig’de 1723–50 arasında) yaşamının sona erdiği
Leipzig’de bestelediği bazı uzmanlarca dillendirilmişse
de tartışması hâlâ sürmektedir. Uzmanlar 2. Süit’in 1735–
46 tarihleri arasında, diğer süitler gibi Fransız uvertürleri
stilinde bestelendiğini ileri sürmektedirler. Bir uzun
uvertür ve kısa danslardan oluşması nedeniyle, Bach
biyografisiyle ünlü Philipp Spitta’ya (1841–94) göre,
Lully’nin opera uvertürlerini anımsatan bu eserlerin
orkestra partitaları olarak adlandırılması daha uygun
olur. Ayrıca Bach’ın, daha önce solo keman ve solo flütü
de kullanarak dört orkestra süiti besteleyen kuzeni
Johann Bernhard Bach’tan (1676–1749) tematik olarak
da esinlendiği ve onu örnek aldığı öne sürülür.
Mendelssohn’un Bach’ın Matthäus Passion’unu
Leipzig’de müzikseverlere tanıtmasından cesaret alan
Peters yayınevinin 1853–54 yıllarından sonra yayımladığı
süitler içinde, günümüzde en çok çalınan Si minör 2.
Süit’tir. Flüt, yaylı çalgılar ve sürekli bas (klavsen) için
yazılan bu zarif, şakacı ve neşeli karakteriyle eski
sarayların Eğlence Müziği’nin en başarılı örnekleri

arasında gösterilen süiti, ünlü besteci Gustav Mahler,
1909’da New York’taki konser repertuarına alarak
yeniden müzik dünyasına kazandırmıştır.
1. Bölüm (Ouverture) oldukça uzun süren, törensel
havada üç bölmeli bir uvertürdür. Ağır ve olgun (Grave)
tempoda başlamasına rağmen ortada füg formunda
flütün önderliğinde hızlanır; üçüncü bölmede ağırlaşır ve
giriş temasının ritmik bir değişimini (4/4’lükten 3/4’lüğe)
sergileyerek ağırlaşıp (Lentement) sona erer... 2. Bölüm,
4/4’lük ölçüdeki Rondeau canlı ve neşeli ritmik kolaylığı
yanında, büyüleyici ve biraz hüzünlü havadaki
temasıyla da ilgi çeken bir rondo dansıdır... 3/4’lük
ölçüdeki 3. Bölüm Sarabande ağır ve durgun bir dans
olmasına karşın, uzun melodik çizgisiyle, tiz sesler ve bas
partilerle stilize edilen kanon ile seçkinleşir... 4/4’lük
ölçüdeki 4. Bölüm (Bourrée I ve II) sanki bir scherzo
gibidir. I. Bourrée dört notalı bas motifiyle, bir flüt solosu
olarak düzenlenen ve kısa süren II. Bourrée’ye tam bir
karşıtlık oluşturur... 5. Bölüm Polonaise, Chopin’in müzik
sanatına kazandırdığı 3/4’lük ölçüdeki Polonya saray
dansı Polonez’lerden çok, Händel’in Opus 6, No. 3
Koncerto Grosso’sundaki dansı anımsatır. Zamanında
moda olan ve Telemann’ın “barbar güzellik” olarak
tanımladığı Polonez, Händel ve Bach’ta daha çok, eski
Macar ve Slovak ezgilerini andırır. Görkemli şekilde, beş
sesli gelişen orta bölmede klavsenin duyurduğu Polonez
teması üzerine flüt virtüöz çeşitlemeler sunar... 6. Bölüm,
3/4’lük ölçüdeki sakin Menuetto diğerlerine nazaran
biraz ağırlaşan, ancak zarifliğini kaybetmeyen bir saray
dansıdır; onu izleyen uçucu havadaki final için bir
dinlenişe olanak sağlar gibidir. 2/4’lük ölçüde başlayan
7. Bölüm (Badinerie) süitin en sevilen ve genellikle bis
olarak tekrarlanan hızlı ve çarpıcı finalidir. Şakacı
anlamına gelen Badinerie’den türeyen bu 18. yüzyıl
Fransız dansı, flüt ve kemanın, adeta nefes almadan,
birlikte (unison) sundukları partilerle canlanır; flütün,
motifleri alaycı biçimde küçülten yorumuyla neşelenir.
(Süre 23’)
George Frideric Händel (1685–1752)
Semele’den Arya “Endless Pleasure”**
Semele’den Arya “O Sleep”**
Alcina’den Arya “Tornami”**
Oyun yazarı William Congreve’nin 1706 yılında yazdığı
opera librettosundan adapte edilen Händel’in Semele adlı
üç perdelik oratoryosunun ilk temsili 10 Şubat 1744
tarihinde Londra, Covent Garden’daki Kraliyet
Tiyatrosu’nda gerçekleşir. Aynı gün London Daily Post
gazetesinde “Mr. Congreve’in, Semele uyarlaması üzerine
Mr. Händel tarafından bestelenen Semele’nin
Hikâyesi”nin kopyasının 1 şiline alınabileceğine dair bir
ilan çıkar. Aynı gazetede Semele’nin oratoryo tarzında
yorumlanacağı da duyurulur. Ancak Händel, konserin bir
opera ya da dinsel bir İngiliz müzikli drama olacağını
duyurmama konusunda çok dikkatlidir. Çünkü Büyük
Perhiz döneminde bu türdeki eğlenceler hoş

178

karşılanmamakta dahası yasaklanmaktadır. Öte yandan,
eseri gerçek bir oratoryo olarak tanımlamakta oldukça
hassastır. Fransız formunda ustalıklı bir varyasyonla
maestoso başlayan uvertür, Fransız tarzındaki
uvertürlerin genel özelliklerinden olan çift noktalı
ritimdeki hareketler arasında serpiştirilmiş çıkıcı ve inici
üçleme figürler kullanımıyla belirginleşir. Allegro ve
adagio bölümlerin ardından oldukça çekici-gösterişli bir
Gavotte ile sona eren Uvertürle açılan operanın birinci
perdesinin sonunda Thebes Kralı Cadmus’un kızı
Semele’nin (soprano) söylediği “Endless Pleasure,
endless love” başlıklı coşkulu arya aynı adlı koro
bölümüyle sona erer. Soprano aryasının neredeyse aynısı
olan koro bölümü, Händel’in kariyerinin son yıllarındaki
İngiliz oratoryo geleneğinin güzel örneklerinden biridir.
İngiliz stili bir sinfonia’yla açılan ikinci perdenin üçüncü
aryası yine Semele’nin söylediği huzur dolu sakin
karakterdeki “Oh Sleep, why dost thou leave me?” başlıklı
arya, şarkıcıya eşlik eden sürekli bas grubundan klavsen
ve viyolonselin solistliğinde geçer. Çalgılar baştan sona
sadece solisti desteklemek görevini üstlenirler. Yine de
sundukları eşlik partisi kimi zaman bir ostinato bas partisi
ya da bir ground gibi tınlamaktadır. Kökeni 16. yüzyıla
kadar dayanan bu eski İngiliz müzik formunu kullanımı,
Händel’in Henry Purcell’a olan hayranlığını ve saygısını
gösterme biçimi olarak ele alınabilir. George Frideric
Händel’in Alcina operası, tıpkı Orlando ve Ariodante’de
olduğu gibi, Ludovico Ariosto’nun ünlü yapıtı Orlando
Furioso üzerine oturtulmuştur. Lombarda İmparatoru
Şarlman zamanında geçen bir epik şiir üzerine kurulu bu
librettonun ne yazık ki yazarı bilinmemekte. Operanın
özelliklerinden biri de, John Rich idaresindeki Covent
Garden Tiyatrosu’yla çalışan Fransız dansçı Marie Sallé
için yazılan dans bölümleridir. Bu sebeple bazı sahneler
arasına bale bölümleri ekler Händel. İlk temsili Händel’in
Covent Garden Tiyatrosu’ndaki ilk sezonunda, 16 Nisan
1735 tarihinde yapılan opera ne yazık ki, diğer pek çok
operasının kaderini paylaşır; 1928 yılında Leipzig’de tekrar
sahnelenene kadar bir daha seslendirilmez. Soprano
kastrato Giovanni Carestini, mezzo-soprano Maria
Caterina Negri, tenor John Beard, bas Gustavus Waltz,
soprano Anna Maria Strada del Pò gibi hem Ariodante
hem de Alcina operasında yer alan bir başka ünlü de, 1737
yılında İngiliz besteci Thomas Arne’yle evlenecek olan
İngiliz soprano Cecilia Young’dır. Alcina operasında da
sesinin zenginliğini gözler önüne seren bir arya yazmıştır
Händel bu ünlü soprano için … Operanın birinci
perdesinin son sahnesinde Alcina kız kardeşi Morgana’ya,
Ricciardo’yu gerçekten ne kadar sevdiğini göstermesi için
onu bir hayvana dönüştürmesini söyler. Bunun üzerine
Morgana, Ricciardo’ya adadan ve Alcina’nın tuzağından
bir an önce kaçıp kurtulması için yalvarır. Ancak
Ricciardo’nun bir başkasını sevdiği için kalmayı tercih
edeceğini belirtmesi üzerine, bahsi geçen kişinin kendisi
olduğuna inanan Morgana, “Tornami a vagheggiar”
başlıklı zafer coşkusu dolu bravura aryasını söyler. Başka
besteciler kadar daha önceki yıllarda, özellikle de İtalya’da

yazdığı eserlerinden ödünç alma konusunda verimli
denecek şekilde yaralanan Händel, bu aryasını da 1708’de
Roma’da yazdığı bir kantatından alır. (Süre 6’+5’)
Semele’den Arya “Endless Pleasure”
Endless pleasure, endless love,
Semele enjoys above!
On her bosom Jove reclining,
Useless now his thunder lies;
To her arms his bolts resigning,
And his lightning to her eyes.
Zevkin de aşkın da sonsuzu,
Hep Semele’nin bahtına.
Jüpiter bile yattığında onun kollarına
Kâr etmez artık gök gürültüleri.
Yıldırımları erir onun kollarında,
Şimşekleri de gözlerinde...
Semele’den Arya “O Sleep”
O sleep, why dost thou leave me,
Why thy visionary joys remove?
O sleep, again deceive me,
To my arms restore my wand’ring love!
Ey uyku, neden terk ettin beni?
O hayalperest zevklerin neden gitti?
Ey uyku, kandır beni yeniden,
Ve kollarıma ver gezgin aşkımı!
Alcina’den Arya “Tornami”
Morgana:
Tornami a vagheggiar, ta solo vuol amar
Quest’anima fedel,
Caro mio bene.
Già ti donai il mio cor,
Fido sara li mio amor;
Mai ti saro crudel,
Cara mia speme.
Morgana:
Yine bana şefkatle bak,
Benim sadık kalbim.
Hiçbir şey istemem,
Kıymetlimden başka.
Sana kalbimi vermiştim,
Benim aşkımdır sahte olmayan;
Zalim olmayacağım asla,
Sensin biricik aşkım.
* Program Notları: İrkin Aktüze
** Program Notları: Halit Süha Çelikkıran
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programında Ankara ve İstanbul Müzik festivalleri ile
Granada Festivali’nde Haydn’ın Yaratılış Oratoryosu ve
2011 Eylül’ünde Tokyo Opera City’de Mozart’ın Do minör
Mes’inin seslendirilişi bulunuyor. Rolf Beck’in
gerçekleştirdiği pek çok kayıt arasında Händel’in Judas
Maccabaeus’u (Harmonia Mundi) ile yine Händel’in
Alexander’s Feast, Rossini’nin Petite Messe Solenelle’si
ve Bach’ın Weihnachtsoratorium’u özel bir yer teşkil
ediyor.

YARATILIŞ
THE CREATION
Schleswıg-Holsteın Festival Orkestrası
Schleswıg-Holsteın Festıval Orchestra
Schleswıg-Holsteın Festival Orkestrası
Korosu Lübeck
Schleswıg-Holsteın Festıval Orchestra
Chorus Lübeck
Rolf Beck şef conductor

Joseph Haydn
Yaratılış Oratoryosu
The Creation
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Katkıda Bulunanlar
Contributors

EWE ENERJİ AŞ
RWE TURKEY HOLDİNG AŞ
BASF TÜRK KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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Sımona Saturova soprano
Benjamın Bruns tenor
Konstantın Wolff bas bass

Rolf Beck
Yirmi yılı aşkın süredir Bamberg Senfoni Orkestrası
Korosu’nun şefi olan Rolf Beck, Schleswig-Holstein
Festival Korosu Akademisi’nin de kurucusu ve sanat
yönetmeni. Büyük oratoryolar, dini koral yapıtlar ve
çağdaş müzik, sanatçının repertuarının önemli bir
bölümünü oluşturuyor. Yeni yaklaşımlara açık olan
şef, Bamberg Senfoni ile verdiği bir konserde,
Mendelssohn’un Walpurgisnacht’ını, Şnitke’nin Faust
Kantatı’yla örerek seslendirmiş ve İsrail’de Bach’ın
St John Pasyonu’nun yabancı bir toplulukla ilk
performansını yönetmişti. Geçtiğimiz otuz yıl içinde
St Petersburg’da Beyaz Geceler, Prague Spring, Linz
Uluslararası Bruckner Festivali, Strasbourg’daki Festival
du Musique, Würzburg’daki Mozartfest, Herrenchiemsee
Festivali, Rheingau Festivali, La Folle Journee au Japon
ve Varşova’daki Beethoven Festivali’nde pek çok başarılı
performans gerçekleştiren Beck, Schleswig-Holstein
Festivali Korosu Lübeck’in şefi olarak İspanya, Rusya,
Brezilya, Çin ve Japonya turneleri gerçekleştirdi. Koro
şefliğinin yanı sıra Bamberg Senfoni, Çek Filarmoni, Prag
Senfoni, Basel Oda Orkestrası, Ensemble Orchestral de
Paris, Gulbenkian Orchestra Lisbon, Kudüs Senfoni,
Osaka Filarmoni, Şanghay Senfoni ve Orchestra
Ensemble Kanazawa gibi topluluklarla da şef olarak
konserler verdi. 2009’da Kiel Operası’nda, Robert
Wilson’ın Bach’ın St John Pasyonu yorumunun Almanya
prömiyerini gerçekleştiren sanatçının 2010–2011 sezonu
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Rolf Beck
Rolf Beck has been the chorus master and conductor of
the Bamberg Symphony Orchestra Choir for over
twenty years and is the founder and artistic director of
the Schleswig-Holstein Festival Choir Academy. The
great oratorios, sacred choral works and also
contemporary music form the major part of his
repertoire. In one special concert with the Bamberg
Symphony Orchestra he juxtaposed Mendelssohn’s
Walpurgisnacht with Schnittke’s Faust-Kantate. Rolf
Beck conducted the first ever performance by a visiting
ensemble of Bach’s St John Passion in Israel. Over the
past years he has made many very successful guest
appearances at festivals such as The White Nights in St
Petersburg, Prague Spring, the International Bruckner
Festival in Linz, the Festival du Musique in Strasbourg,
the Mozartfest in Würzburg, the Herrenchiemsee
Festival, the Rheingau Festival, La Folle Journee au
Japon and the Beethoven Festival in Warsaw. As the
conductor of the Schleswig-Holstein Festival Choir
Lübeck, Rolf Beck has made concert tours to Spain,
Russia, Brazil, China and Japan. He has also conducted
many orchestras, including the Bamberg Symphony
Orchestra, the Czech Philharmonic Orchestra, the
Prague Symphony Orchestra, the Kammerorchester
Basel, the Ensemble Orchestral de Paris, the
Gulbenkian Orchestra Lisbon, the Jerusalem Symphony
Orchestra, the Osaka Philharmonic, the Shanghai
Symphony Orchestra and the Orchestra Ensemble
Kanazawa. In 2009 Rolf Beck conducted the German
premiere of Robert Wilson’s production of Bach’s St
John Passion at the Opera House of Kiel. Future
projects include concerts with Haydn’s The Creation in
Ankara, at the Istanbul Music Festival, at the Granada
Festival and Mozart’s Mass in C minor at the Tokio
Opera City in September 2011. Among the many
recordings that Rolf Beck has made, Händel’s Judas
Maccabaeus for Harmonia Mundi, Händel’s
Alexander’s Feast, Rossini’s Petite Messe Solenelle and
Bach’s Weihnachtsoratorium deserve special mention.

Schleswıg-Holsteın Festival Korosu Lübeck
Genel yönetmeni Rolf Beck tarafından 2002 yılında
kurulan Schleswig-Holstein Müzik Festivali Koro
Akademisi, her yıl katılımcılarını Schleswig-Holstein
Festival Korosu olarak birçok konserde ve farklı

programlarla müzikseverlerle buluşturuyor. Böylece ünlü
Orkestra Akademisi’nin eğitim programının bir ayağını
oluştururken uluslararası ustalık sınıfları programına da
katkıda bulunmuş oluyor. Robin Gritter, Sir Neville
Marriner ve Terry Edwards gibi ünlü şeflerle oratoryolar,
koral, “a cappella” müzik ve çağdaş koro yapıtlarını
çalışan topluluk, Lübeck POSSEHL Vakfı’nın sağladığı
finansal destek sayesinde, festival performanslarının yanı
sıra konserler ve turneler gerçekleştirme fırsatını da
yakalıyor. Önceki çalışmaların katılımcıları, eğitim amaçlı
bu programı sürdürmek ve koro performansı
deneyimlerini daha da geliştirmek için düzenli olarak bir
araya geliyorlar. Sanat yönetmeni Rolf Beck ile
Avrupa’nın dört bir yanında, Asya’da ve Brezilya’da
konserler veren Schleswig-Holstein Festivali Korosu
Lübeck, Şanghay Senfoni Orkestrası’nın daveti üzerine
2008 Nisan’ında Şanghay Konser Salonu’nda bir konser
verdi. Ardından Bach’ın Si minör Mes’i ve Händel’in
Mesih’ini Rudolfinum (Prag) ve Philharmonic Hall’da
(Lüksemburg) seslendirdi. 2009 yılını oldukça hareketli
geçiren topluluk, Rolf Beck’le Rio de Janeiro ve São
Paulo’nun yanı sıra Halle’deki Händelfestspiele
(Almanya), Rheingau Müzik Festivali (Almanya), St
Petersburg’daki Beyaz Geceler ve Ljubljana Festivali’nde
de konserler verdi. 2010 başlarında Sony için Baroque
Orchestra Elbipolis ile yaptıkları Händel’in Judas
Maccabaues kaydının ardından aynı prodüksiyonla
Händelfestspiele Göttingen ve Philharmonic Hall’da
(Lüksemburg) sahneye çıktılar. Koro, 2011 yılında
Granada ve İstanbul müzik festivallerine katılacak,
Japonya ve İsrail’de konserler verecek.
Schleswıg-Holsteın Festıval Choır Lübeck
Since the foundation of the Choir Academy of the
Schleswig-Holstein Music Festival in 2002 by its general
director Rolf Beck, each summer the participants of the
Choir Academy present as Schleswig-Holstein Festival
Choir different choral programmes in numerous
concerts. By doing that the Festival extends its
educational programme of the famous Orchestra
Academy and the International Master Classes.
Conductors such as Robin Gritton, Sir Neville Marriner
or Terry Edwards rehearse with the choir major oratorios
as well as choral a cappella music and contemporary
choir works. Thanks to the financial support of the
POSSEHL Stiftung Lübeck, the Schleswig-Holstein
Festival Choir Lübeck is having the unique chance to
give concerts and tours apart from the performances
during the festival in summer. Participants of recent
academies are coming together on a regular basis to
continue this educational programme and to widen their
choral experience. The choir has performed all over
Europe as well as in Brazil and Asia with its artistic
director Rolf Beck. Following an invitation from the
Shanghai Symphony Orchestra, they performed in April
2008 in the Shanghai Concert Hall and did a tour with
Bach’s Mass in B minor and Händel’s Messiah to the
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Rudolfinum in Prague and the Philharmonic Hall in
Luxembourg. In 2009 the Schleswig-Holstein Festival
Choir Lübeck gave concerts under the direction of Rolf
Beck in Rio de Janeiro and São Paulo as well as at the
Händelfestspiele in Halle (Germany), Rheingau Music
Festival (Germany), White Nights in St Petersburg and
the Ljubljana Festival in summer 2009. With the
Baroque Orchestra Elbipolis, they produced a recording
for Sony in early 2010 with Händel’s Judas Maccabaues.
With this production the Choir gave concerts under the
baton of Rolf Beck at the Händelfestspiele Göttingen as
well as in the Philharmonic Hall of Luxemburg in 2010.
Further engagements will lead the Choir’s members to
the Granada Festival, the Istanbul Music Festival, Japan
and Israel.

Schleswıg-Holsteın Festıval Orchestra
Ever since its founding in 1987 by Leonard Bernstein,
the international Orchestral Academy of the SchleswigHolstein Music Festival has enjoyed a superb reputation
worldwide. It forms the centrepiece of the educational
work performed by one of the most important classical
music festivals, held annually in the north of Germany.
However, with the concerts of its Festival Orchestra it
does not only delight audiences in Schleswig-Holstein,
but also on concert tours to Europe’s musical centres,
North and South America and Asia. In 2011 the
orchestra will perform at the festivals in Istanbul and
Granada. Each year, the Orchestral Academy assembles
an international youth orchestra by vetting students from
around the world. Auditions are offered each winter in
30 cities across North and South America, Asia, Europe
and the Middle East to more than 1,300 young
musicians. A jury admits approximately 120 handpicked
musicians, 26 years of age and younger, to join the
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Schleswıg-Holsteın Festival Orkestrası
Leonard Bernstein tarafından kurulduğu 1987’den bu
yana dünya çapında büyük bir saygınlık kazanan
Schleswig-Holstein Müzik Festivali Orkestra Akademisi,
Almanya’nın kuzeyinde her yıl gerçekleştirilen, dünyanın
en önemli festivallerinden birinin eğitim çalışmalarının
özünü oluşturuyor. Festival Orkestrası yalnız etkinlik
kapsamında değil, Avrupa’nın belli başlı müzik
merkezleri, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya’da
gerçekleştirdiği turnelerle de dünyanın dört bir yanındaki
müzikseverleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
2011 yılında da Granada ve İstanbul müzik festivallerinde
konser verecek topluluğun, arkasındaki güç olan
Orkestra Akademisi, dünyanın dört bir yanından özenle
seçilmiş öğrencilerle her yıl uluslararası bir gençlik
orkestrası kuruyor. Her kış, Kuzey ve Güney Amerika’dan,
Asya, Avrupa ve Ortadoğu’dan otuzu aşkın şehirde,
1300’ün üzerinde genç müzisyeni elemeye tabi tutan jüri,
26 yaşın altında yaklaşık 120 müzisyeni Orkestra
Akademisi’ne kabul ediyor. Diğer bir deyişle, Schleswig-

Holstein Festival Orkestrası dünyanın en iyi genç
müzisyenlerinden oluşuyor. Bu topluluğa katılarak
müzikal eğitimleri açısından büyük bir fırsatı
deneyimleyen gençlerin, seyahat, konaklama, eğitim ve
yaşam giderleri Schleswig-Holstein Müzik Festivali Vakfı
tarafından karşılanıyor. Festival kapsamında Münih
Filarmoni, NDR Senfoni ve Bavyera Radyo Senfoni
orkestralarından gelen deneyimli eğitimcilerden
enstrüman grupları özelinde ders alan üyeler, Valery
Gergiev, Semyon Bychkov, Christopher Hogwood,
Christoph von Dohnányi, Iván Fischer veya Thomas
Hengelbrock gibi büyük şeflerle de düzenli olarak
çalışma olanağına sahip oluyor. 2004 yılından bu yana
Christoph Eschenbach’ın birinci konuk şefliğini yaptığı
orkestra, bu değerli müzisyenlerin kılavuzluğunda
orkestra için yazılmış en iyi müzikleri okuma, çalışma ve
çalma fırsatını yakalıyor.
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Orchestral Academy. In other words, the SchleswigHolstein Festival Orchestra is comprised of the world’s
finest young musicians. Participation in the SchleswigHolstein Festival Orchestra provides an extraordinary
opportunity for these students to grow musically.
Stipends covering travel, room and board as well as
tuition expenses are granted to all participants by the
Foundation of the Schleswig-Holstein Music Festival.
While in residence at the festival, experienced teachers
from the Munich Philharmonic, the NDR Symphony
Orchestra and the Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks guide sectional rehearsals. Famous
conductors like Valery Gergiev, Semyon Bychkov,
Christopher Hogwood, Christoph von Dohnányi, Iván
Fischer or Thomas Hengelbrock regularly work with the
young musicians. Since 2004 Christoph Eschenbach is
principal conductor of the orchestra. Under the guidance
of these mentors, the orchestra has the opportunity to
read, study and perform the greatest orchestral music.

Schleswig-Holstein Festival Orkestrası ve Korosu’nun
turne sponsorları
Schleswig-Holstein Festival Orchestra and Chorus
touring sponsors

Yaratılışa Övgü
“Gizli bir ses bana fısıldadı: ‘Bu dünyada çok az mutlu
ve doyuma ulaşmış insan vardır; üzüntü ve keder her yerde
onları takip eder; belki senin emeğin boynu bükük, yükü
altında ezilen insana kaynak olacak ve sonunda huzur
bulmasını sağlayacak.’” Joseph Haydn, 1802
Joseph Haydn’ın başyapıtı sayılan “Yaratılış”
oratoryosu, evrenin yaratılışının ilk yedi gününü anlatır.
Eserin metni Tevrat ve John Milton’ın Kayıp Cennet adlı
eserinden alıntılardan oluşsa da aslında konu bu iki
metnin özünden oluşturulup yaratıcı ilahi güce övgü
niteliğindedir.
Joseph Haydn, 1791 ile 1795 yılları arasında
gerçekleştirdiği İngiltere gezileri sırasında Händel’in
görkemli oratoryolarını dinleme fırsatı buldu. Kıta
Avrupa’sında oratoryolar 18. yüzyılın ikinci yarısında
ender seslendirilen eserlerdi; konusunu mitoloji, tarih ya
da günlük olaylardan alan operalar ya da kilise için
yazılmış dini içerikli müzikler daha popülerdi.
Oratoryolar bu iki türün karışımını andıran, kutsal
metinlerden esinlenerek yazılmış librettolarıyla, dinsel
temalarını konser salonlarına taşıdılar. İngiltere gezisi
sırasında Händel tarzında bir oratoryo besteleme
arzusuna kapılan Haydn’a, turne konserlerini düzenleyen
menajeri Johann Peter Salomon, “Dünyanın Yaratılışı”
adlı İngilizce bir şiir verir. Zamanında bu libretto
Händel’e verilmiş ama yaşlı usta onu kullanmamıştır.

Haydn elinde metinle Viyana’ya döndü. İngilizcesi,
metnin değerini anlayacak kadar iyi değildi, ayrıca
istediğinden daha uzun görünüyordu. Librettoyu
Almancaya çevirmesi ve istediği değişiklikleri yapması
için Baron van Swieten’e verdi. Haydn İngilizce metnin
de kullanılmasını istediğinden sonunda ortaya hem
İngilizce hem de Almanca metinler çıktı. Günümüzde
eserin İngiltere ve ABD seslendirmelerinde İngilizce
metin sıklıkla kullanılır.
Neydi Haydn’ı bu metne çeken diye sorduğumuzda,
onun kişisel tarihine bakmak zorunda kalırız… Zor bir
yaşamı olmuştu Haydn’ın, kendini var etmek için çok
çaba harcamıştı. Müzik yapmaya ailesinin desteğinden
yoksun başlamış, daha sonra neredeyse otuz yıl,
yeteneğini takdir etmeyen bir patronun emrinde zor
şartlar altında çalışmak zorunda kalmıştı. Ve gelmiş
geçmiş en üretken bestecilerden biri olmasına rağmen,
değeri ancak yaşamının son yıllarında anlaşılmıştı.
Yaratılış’ın metni de bir bakıma onun hayat hikâyesi
gibiydi, hiçlikten başlayıp zaferle sonlanıyordu. “Gençler
bana bakarak, hiçlikten bir şeyin doğmasının mümkün
olduğunu görebilirler” sözleri belki de Yaratılış kuramını
nasıl algıladığını gösterir bugün bizlere. Haydn’ın
inancında, Tanrı da hiçlik ve kaostan üretmişti kusursuz
evreni. Hiçlikten kendini var eden Haydn gibi, Yaratılış
oratoryosunun da simgesel bir kaosla başlaması boşuna
değildi. Başlangıcı ne denli alçakgönüllü olursa olsun,
görkemli bir sonla taçlandırılmış olması bu inancını çok
güzel anlatan sanatsal motiflerdi.
Yayımlanışının üzerinden yüz yıldan fazla zaman
geçtikten sonra John Milton’ın eserine duyduğu yakınlık
başka nedenlerle de açıklanabilir: her şeyden önce iki
sanatçının da Tanrı ve din konusundaki düşünceleri
benzerdi… Üstelik dindar bir insan olan Haydn, Milton’ın
metninde kuşkusuz kendi hayat görüşüyle örtüşen bir
hümanizm bulmuştu.
Bazıları Haydn’ın yaşlılığında dini bulduğunu söylese
de besteci hayatı boyunca dindar biriydi; son yıllarında
bulduğu şey ise, hümanizmaydı. Tanrıyı farklı bir
duyguyla algılamaya başlamıştı. Yaşlandıkça ve ölüme
yaklaştıkça karanlık bir bilinmeze değil, aydınlık bir
kavuşmaya doğru gittiğini hayal ediyordu. Günah yerine
Tanrı sevgisi, cehennem yerine cennet, ceza yerine
affedici gücün varlığı düşüncesi onu cezbediyordu.
Haydn’ın inandığı Tanrı, yarattığı tüm varlıkları eşit
düzeyde seven bir varlıktı; Yaratılış metninin her satırı bu
hümanist dünya görüşü üzerine kuruludur. Âdem ile
Havva karakterlerinde Aydınlanma çağının idealleştirilmiş
insan imgesini görürüz: “O mutlu çift, hep mutlu kalın.
Kibir, yoldan çıkmana neden olmasın, sahip olduğundan
fazlasını isteme; bildiğinden fazlasını öğrenme.”
John Milton’ın Kayıp Cennet’i ilk bakışta böylesi
hümanist düşünceden yoksun görünür. “Âdem ile
Havva’nın cennetten kovuluş öyküsü” alt başlığını
taşıyan eserin ilk satırı “İnsanoğlunun ilk itaatsizliği ve
yasak / Ağacın tadı ölümcül olan meyvesi dünyaya /
Ölüm ve acı, hepimize keder getirdi hep…” (çeviri: Enver
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Günsel, Pegasus Yayınları, 2006) sözleriyle başlar.
Günah, ceza, cennetten kovulma, “Yaradanın gözünden
düşme” aslında sözünü ettiğimiz hümanizme çok uzak
deyimlerdir fakat Milton’ın şiiri ilk günahı tersine
çevirmeyi başarır. Şair bunu “mutlu hata” felix culpa,
olarak adlandırır. İlk başta büyük bir felaket gibi görünen
ilk günah aslında insana doğru yolu gösteren müjdeli bir
olaydır, insan böylece Tanrı’nın affeden yüzünü tanıma
fırsatı bulur. Af edilmek, merhamet, arınma ve kurtuluş
ancak ilk günah sayesinde mümkün olmuştur. Başka
deyişle insan, itaat etmenin önemini ve Tanrı’nın
buyruklarına uymanın zorunluluğunu anlar. Gözden
düştüğü halde günah çıkarmayan Şeytan’dan farklı olarak
insan hatalarını kabul eder. Milton’a göre bu mutlu bir
hatadır çünkü insana değer kazandıran budur.
Yaratılış Nisan 1798’de ilk seslendirildiği günden beri
çağının en önemli oratoryolarından biri oldu ve büyük
olasılıkla Haydn’ın da en sevdiği eseriydi. Besteci halk
önüne son kez, gittiği yeni bir Yaratılış
seslendirilmesinde çıkmıştı. 27 Mart 1808 akşamı,
Antonio Salieri’nin yönettiği konsere Beethoven gibi ünlü
besteciler, sanatçılar, soylular ve Viyana sanat çevresinin
önemli simaları katılmıştı. 75 yaşındaki Haydn, ilk
bölümün sonunda çok yorulmuş ve eserin sonuna dek
kalamayacağını anlamıştı. Dışarı taşınan yaşlı bestecinin
yanına gidip önce ellerinden sonra alnından öpen
Beethoven, büyük ustaya böylece saygısını gösteriyordu.
Bu duygulu sahne karşısında konser salonunu dolduran
müzik severler gözyaşlarını tutamazlar. Dışarı
çıkarılmadan önce son bir kez sahneye ve dinleyicilere
dönüp el sallayan Haydn, gerçekten de dünyaya veda
ediyordu. Bu tarihten sonra evinden çıkamadı, yaklaşık
bir yıl sonra, Napolyon orduları Viyana kapılarına
dayandığı günlerde, uzun zamandır süren hastalığına
yenik düştü.
Yaratılış oratoryosunun, çok farklı kültürlerce hala
sevilerek dinlenmesinin bir nedeni hiç kuşkusuz eserin
Hıristiyanlık ötesinde Tanrı’ya, yaratılışa ve en önemlisi
insana dolaysız ve içtenlikle bakışındaki özüdür. Çok hızlı
beste yapmasıyla tanınan Haydn, gariptir ki bu eserini
çok ağır bestelemiştir, nedeni sorulduğunda ise cevabı
“daha uzun zaman sürmesini” istediği olmuştur.
Bestecinin “daha uzun sürmesi” isteği iki farklı anlama
geliyordu. Birincisi, bu eserle Tanrı’nın ihtişamını
anlatmayı istiyordu ve bu duygunun sonsuza dek
sürmesi dileğiydi; tamamladığı her bölümün sonuna
eklediği “Soli Deo Gloria” (zafer yalnızca Tanrı’nındır)
bestecinin bu inancının ürünüydü. Haydn’ın sözlerinden
çıkarabileceğimiz ikinci anlam ise, eserin besteleniş
sürecinin bir ibadete dönüşmesidir. Nitekim bir dostuna
o günlerde yazdığı mektupta, her akşam dizlerinin
üzerine çöküp eseri dilediği gibi bitirebilecek gücü
vermesi için Tanrı’ya yalvardığını söyler. “Yaratılış
üzerine çalışırken hiç olmadığım kadar dindar hissettim
kendimi”, sözleri de bu derin huşu ve inanç halini anlatır.
Yaratılış, Eski Ahit’ten alınma ilkel duyumculukla
Aydınlanma çağının akılcı felsefesine dek çok geniş bir

bilgi yelpazesinde değerlendirilecek bir yapıttır.
Bestelenmesi iki yıl süren bu dev eser, aradan geçen iki
yüzyıl sonra, günümüzde, dini bağlantılarından
koparılmış olarak dinlenir konser salonlarında. Günümüz
dinleyicisi felsefe ya da teoloji görmeden bir müzik şöleni
olarak algılar artık Yaratılış’ı.
– Asuman Kafaoğlu-Büke

PROGRAM NOTLARI
Joseph Haydn (1732–1809)
Yaratılış Oratoryosu
I. Bölüm
1. Gün: 1. Giriş (Introduction): Kaos’un tanımı: Largo;
Resitatif (Rafael, Uriel) ve koro; 2. Arya (Uriel) ve Koro:
Andante-Allegro moderato
2. Gün: 3. Resitatif (Rafael); 4. Koro ve Soprano (Cebrail)
Solo: Allegro
3. Gün: 5. Resitatif (Rafael); 6. Arya (Rafael): Allegro; 7.
Resitatif (Cebrail); 8. Arya (Cebrail): Andante; 9. Resitatif
(Uriel); 10. Koro: Vivace
4. Gün: 11. Resitatif (Uriel); 12. Resitatif (Uriel): AndanteAllegro; 13. Koro ve solistler (Cebrail, Uriel, Rafael)
II. Bölüm
5. Gün: 14. Resitatif (Cebrail): Allegro; 15. Arya (Cebrail):
Moderato; 16. Resitatif (Rafael); 17. Resitatif (Rafael); 18.
Üçlü (Cebrail, Uriel; Rafael); 19. Koro ve Solistler (Cebrail,
Uriel, Rafael)
6. Gün: 20. Resitatif (Rafael); 21. Resitatif (Rafael): PrestoAndante-Adagio; 22. Arya (Rafael): Maestoso; 23. Resitatif
(Uriel); 24. Arya (Uriel): Andante; 25. Resitatif (Rafael); 26.
Koro: Vivace; 27. Üçlü (Cebrail; Uriel, Rafael): Poco Adagio;
28. Koro: Vivace
III. Bölüm
29. Orkestra girişi ve Resitatif (Uriel): Largo; 30. Düet
(Âdem ve Havva) ve koro: Adagio; 31. Resitatif (Âdem ve
Havva); 32. Düet (Âdem ve Havva): Adagio-Allegro; 33.
Resitatif (Uriel); 34. Koro ve solistler: Andante
Yaratılış Oratoryosu, 65 yaşındaki Viyanalı besteci Joseph
Haydn’ın hem müzikal, hem de insancıl gelişimini
ispatlayan olağanüstü bir örnek olarak gösterilir.
Yaşamdan hiçbir zaman yılmayan Haydn, uzun yıllar
yanında çalıştığı Estehazy Kontu ölünce, Londra’da
konserler düzenleyen J.P. Salomon’un çağrısını kabul
etmiş, onun için bestelediği senfonileriyle başarı
kazanmış; ayrıca Händel’in eserlerini, özellikle
oratoryolarını hayranlıkla dinlemişti. Gerçi daha önce
Viyana’da Baron von Swieten’in düzenlediği konserlerde
bu koro eserlerini dinlemiş, hatta Mozart’ın tekrar elden
geçirdiği Mesih Oratoryosu’nu izlemişti. Ancak
Londra’daki Händel Festivali’nde binlerce kişinin
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katılımıyla söylenen bu eserler onu daha çok
heyecanlandırmış, gözyaşları içinde “O, hepimizin
ustası” demişti. Bir oratoryo yazmaya karar veren Haydn,
konu ve libretto aramaya koyulur. Salomon, besteci
Londra’dan ayrılmadan önce, ona bir libretto verir, metin
Tevrat’ın ilk kitabı olan Tekvin ile Milton’un Paradise Lost
(Kayıp Cennet) adlı eserlerinden oluşturulmuştu.
Tanınmamış bir yazara ait olup, bazı uzmanların Lidsey,
Linley ya da Lidney olarak adlandırdıkları kişinin
hazırladığı belirtilen metin, İngilizce bilmeyen Haydn’ı
pek ilgilendirmedi. Ancak Viyana Saray Kitaplığı
yöneticisi, diplomat, amatör müzikçi ve konser
düzenleyicisi Baron Gottfried von Swieten, bu oldukça
uzun librettoyu kısalttı, düzenledi ve Almancaya
çevirerek, iki dilde, İngilizce ve Almanca olarak Haydn’a
verdi. Besteci 1796–98 yılları arasında bu oratoryo ile
uğraştı. Önceleri yakındığı mali güçlükler Swieten’in
ustalığıyla giderildi: Viyanalı asiller adam başına 50 duka
ödeyecek, bu miktarın beş yüzü Haydn’ın olacak, geri
kalanıyla da eser seslendirilecekti. Bunun Haydn’ı
memnun ettiği, besteci Albrechtsberger’in 15 Aralık
1796’da Beethoven’e yazdığı mektuptan anlaşılıyor:
“Haydn dün buradaydı. Yaratılış adını vermek istediği
büyük bir oratoryo fikriyle meşgul. Bazı düşüncelerini
bana anlattı. Çok iyi olacağını düşünüyorum…”
Haydn eserini 1798 Nisan’ında bitirmek üzere olduğu
sırada Viyana’da karışıklıklar çıkmış, 13 Nisan’da Fransa
Elçisi Kont Bernadotte’un evinin üstündeki üç renkli
bayrak indirilip yakılmıştı. Nisan sonunda tüm müzik
dünyasının merakla beklediği oratoryo tamamlandı ve
29 Nisan’daki genel provadan sonra Prens Joseph
Schwarzenberg’in sarayında özel olarak seslendirildi.
Viyana’nın tüm soylularının ve sanatseverlerinin
desteklediği konser için büyük güvenlik önlemleri
alınmış, caddeler polis tarafından tutulmuştu. Haydn
yönetiyor, Salieri piyanoyla eşlik ediyordu. Solistler ise
Christine Gerardi, Mathias Rathmayr ve İgnaz Saal idi.
Temsil çok başarılı olur ve Yeni Alman Merkür
gazetesinin Viyana muhabiri şu satırları yazar: “O mutlu
akşamdan sonra üç gün geçti, ama yine kulaklarımda ve
kalbimde o tınıyı duyuyorum; hatırladığımda yine
göğsüm daralıyor.” 7 ve 10 Mayıs’ta tekrarlanan konser
ününü arttırır. Bestecinin bu yapıtıyla daha önceki vokal
eserlerini de aştığı kabul ediliyordu. Haydn, İsveç Krallık
Müzik Akademisi’ne üye seçildi. Yaratılış Oratoryosu’nun
halk önündeki ilk yorumu 19 Mart 1799’da Viyana
Hoftheater’de yapıldığı günlerde Haydn, Mevsimler
Oratoryosu’na başlamıştı bile…
Müzik tarihinde -herhalde Baron von Swieten’in
çabasıyla- iki dilde, Almanca ve İngilizce basılan ilk
oratoryo olan Yaratılış üç bölümden oluşur. I. Bölümde,
önce kaos canlandırıldıktan sonra, birinciden dördüncü
yaratılış gününe kadar dünyanın ve yıldızların yaratılışı
işlenir; II. Bölümde, beşinci ve altıncı günlerde
hayvanların ve insanların yaratılışı, üç baş melek olan
Rafael, Uriel ve Cebrail ile koro tarafından anlatılır. III.
Bölümde, yedinci gün Cennet’teki ilk sabah neşesi

aktarılır ve Uriel, el ele gezen Âdem ile Havva’yı
müjdeler. Âdem ve Havva’nın mutluluk aryalarından ve
birbirlerine aşklarını ilan etmelerinden sonra oratoryo,
koronun muhteşem finaliyle sona erer.
Haydn’ın kontrpuanı büyük bir ustalıkla kullanımı, solo
seslerle koronun uyumunu büyük beceriyle sağlaması ve
bunları son senfonilerindeki geniş orkestra kadrosuyla
gerçekleştirmesi çağında da hayranlık uyandırmış, esere
gösterilen ilgiyi arttırmıştır. Oratoryo 24 Aralık 1799’da
Paris Operası’nda seslendirildiğinde, biletler 14 gün
önceden tükenmiş, bu büyük başarı üzerine bulvar
tiyatrolarında bile temsile başlanmıştı; hem de çift
anlamlı başlıklarla: “Dünyanın Tekrar Yaratılışı –
Yaratılışın Devamı – Vodvil biçimindeki müzik Haydn
tarafından …” Paris Operası’ndaki bu başarılı temsile
gelen Napolyon’a yolda başarısız bir suikast de
yapılmıştı… Yaratılış Oratoryosu’nun 27 Mart 1808’de
Viyana Üniversitesi büyük salonundaki onuncu
temsilinde Haydn son kez halk karşısına çıkmış, ertesi
yılın başında da hayata veda etmişti.
Yaratılış Oratoryosu, müzik tarihinin en kişisel
enstrümantal yazış sitillerinden biriyle, ağır (Largo)
tempoda başlar. Evrende oluşan karışıklık (kaos), düzen
ve form aşığı Haydn’ın dehasını göstermesine bir kez
daha olanak sağlamıştır. Hiçlik ile varoluş arasındaki
gerilimi önce tam orkestrada teksesli (unison) duyurulan
do ile başlatan ve sonsuz boşluğu canlandıran Haydn,
bunu gayesiz gelişen armoniler ve belirsiz yüzen
temalarla desteklemiştir. Tını sanki gizlenerek, tonaliteyi
de belirsiz kılar gibidir. Disonans ve uyumun bu birbiri
içine sokularak işlenişi, klasik müzikte örneği olmayan
bir soğukkanlılıkla gerçekleştirilmiştir. Armonilerin ve
modülasyonların yakın tonalitelerde yürümesi kaosun
şekilsizliğini vurgular gibidir. Kaos’un tanımı, ara
verilmeden melek Rafael’in (bas) sade yapılı resitatifine
(No. 1) bağlanır. Koronun katılımıyla gelişen bölümde
cennetin ve yeryüzünün yaratılışından sonra, Işık (LichtLight) sözcüğünde parlak do majör akoru duyurulur.
Haydn’ın yıllar sonra, 1808’de eserini son kez
dinlediğinde, bu anda ellerini yukarı kaldırarak “Benden
değil, hepsi yukarıdan geldi” dediği anlatılır.
1. Gün, Uriel’in (tenor) melekler korosuyla söylediği ve
trombonların desteklediği “Nun schwanden vor den
heiligen Strahlen” (Şimdi kutsal ışıktan kaçtılar) aryasıyla
(No. 2) sona ererken, koro saydam armonilerle yeni bir
dünyayı (Neue Welt) belirtir.
2. Gün, Rafael’in (bas) resitatifiyle başlar: Tanrının gök
kubbeyi yaratarak suyu, sonra da fırtına, şimşek, yağmur
ve karı oluşturduğu anlatılır (No. 3). Bunu izleyen
Cebrail’in (soprano) neşeli (Allegro) tempodaki kısa
övgüsünü (No. 4) melekler korosu destekler.
3. Günde Rafael, önce resitatif (No. 5) sonra da aryasıyla
(No. 6) anlatımını sürdürür: Dalgaları, kayaları, tepeleri,
ovaları ve sakin vadide şırıltıyla akan dereyi pastoral bir
havada canlandırır. Onu, önce resitatif (No. 7) sonra yine
pastoral ancak daha neşeli ve uzun bir aryayla (No. 8),
flüt, klarnet ve obuanın katkısıyla daha zarifleşen
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soprano Cebrail izler. Törensel ve parlak re majör
tondaki “Stimmt die Saiten, ergreift die Leier” (Telleri
akort edin, çalgıları alın) (No. 10), Uriel’in resitatifinden
sonra başlar ve Händel’i anımsatan bir koral füg oluşur.
4. Gün, bu kez Uriel’in resitatifiyle güneş, ay ve yıldızların
oluşumunu anlatarak başlar. Orkestra bu tınısal tabloda
yıldızların yükselişini, ayın karanlık gökte süzülüşünü,
bas yaylı çalgılar eşliğindeki kemanlarla ustaca
canlandırır. Zengin tutulmuş bir opera finaline benzer
biçimde üç meleğin koroyla ilginç kontrastlar
oluşturmasıyla 4. Gün ve I. Bölüm sona erer.
II. Bölüm, 5. ve 6. Günler’i içerir. Cebrail’in resitatifiyle
(No. 14) başlayan 5. Günde Tanrı’nın, suyun içindeki
canlıları, gök kubbede uçan kuşları yaratması anlatılır.
Haydn’ın bir ressam gibi bu pastoral tabloyu işlemesi, I.
Bölümün ciddiliğinden uzaklaşarak kuşları soprano
seslerle canlandırması ilgiyle izlenir. Cebrail’in aryasında
(No.15), kartalın gururlu uçuşu, tarlakuşunun zarif
yükselişi, güvercin çiftinin aşkla dem çekişi hem vokal,
hem enstrümantal ustalıkla anlatılırken, bülbül
şakımasının önce hüzünlü minör tonda başlaması, sonra
parlak koloraturla sona erişi lirik etkiyi arttırır. Bunu
izleyen Rafael’in resitatifinde (No. 16) Tanrı’nın balinaları
yarattıktan sonra, hareket eden tüm canlılara
çoğalmalarını emrettiği anlatılırken, bölünmüş bas yaylı
çalgıların ilginç eşliği dikkati çeker. Üç meleğin triosu,
koronun da katkısıyla parlak biçimde günü sona erdirir.
Rafael’in resitatifiyle başlayan 6. Günde, Milton’un
cümleleri bol bol kullanılarak hayvanlar, böcekler ve
sürüngenler yaratılacaktır. Özellikle Rafael’in ikinci
resitatifinde (No. 21) aslanın kontrfagotun trilleriyle
kükremesi, kaplanın kemanın kısa ve hızlı kadanslarıyla
sıçraması, av müziği eşliğindeki geyik, neşeli tavırlı at,
inek ve koyunun yanında bas çizgilerle böcek ve
solucanlar başarıyla canlandırılır. Rafael’in soylu bas
aryasından sonra (No. 22) sıra insana gelir. Uriel’in
resitatifinde (No. 23) yalnızca sade bir klavsen eşliğinde
insan yansıtılır ve Uriel’in aryası (No. 24) insanın
niteliklerini belirtir. Gururlu, güzel, güçlü ve cesur… 5.
Günün övgü şarkıları solistlerle koro arasında
dağıtılmıştır. Sevimli bir trio’dan sonraki parlak koro
finaliyle – büyük eserin tamamlandığı ilan edilerek –
Halleluya (Tanrı’ya övgü) sesleriyle II. Bölüm sona erer.
Aydınlık mi majör tonda ve ağır (Largo) tempoda bir
orkestra girişiyle (Introduction) III. Bölüm başlar.
Cennetteki ilk günü anlatan Uriel eşlikli resitatifinde (No.
29) el ele gezen insan çiftine işaret eder. Bunu, koro
eşliğinde izleyen resitatifle (No. 31) birbirlerine
sevgilerini belirten iki insan, bir düetle (No. 32) aşklarını
dile getirir. Uriel’in resitatifi (No. 33) onları uyarır: Sahip
olduklarından daha fazla şey istememelerini ve
bilmemelerini ister. Yaratılış Oratoryosu, tüm solo ve
koroyla parlak bir füg biçiminde Amin sesleriyle sona
erer.

Yaratılış
1. Giriş (Prelüd): Die Vorstellung des Chaos Kaos’un
tanımı – Resitatif ve koro
Rafael
Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde
war ohne Form und leer, und Finsternis war auf der
Fläche der Tiefe.
Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı, yer ıssız ve boştu
ve enginin yüzü üzerinde derin karanlık vardı.
Koro
Und der Geist Gottes
Schwebte auf der Fläche der Wasser, Und Got sprach:
Es werde Licht! Und es war Licht.
Ve Tanrı’nın ruhu suyun yüzünde hareket ediyordu. Ve
Tanrı dedi: Işık olsun ve ışık oldu.
Uriel
Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott
schied das Licht von der Finsternis.
Ve Tanrı ışığı gördü, iyiydi ve Tanrı ışığı karanlıktan
ayırdı.
2. Arya: Uriel
Nun schwanden vor dem heiligen Strahle
Des schwarzen Dunkels gräuliche Schatten: Der erste
Tag entstand. Verwirrung weicht, und Ordnung keimt
empor. Erstarrt entflieht der Höllengeister Schar
In des Abgrunds Tiefen hinab Zur ewigen Nacht.
Şimdi yitip gitmeden önce kutsal ışık
karanlığın kasvetli, iç karartıcı gölgelerine,
günlerin ilki belirir.
Düzensizlik düzenin adaletine bırakır yerini.
Kalabalıkta korkup kaçanlar, kara ruhları cehennemin
batarlar aşağıda dipsiz derinliğine sonsuz gecenin.
Koro
Verzweiflung, Wut und Schrecken
Begleiten ihren Sturz. Und eine neue Welt. Entspringt
auf Gottes Wort.
Bedduayla, gazabıyla çaresiz düşerler hızlıca.
Yeni yaratılan bir dünya türedi, Tanrı’nın buyruğuyla.
3. Resitatif: Rafael
Und Gott machte das Firmament und teilte die Wasser,
die unter dem Firmament waren, von den Gewässern,
die ober dem Firmament waren, und es ward so. Da
tobten brausend heftige Stürme; wie Spreu vor dem
Winde, so flogen die Wolken, die Luft durchschnitten
feurige Blitze und schrecklich rollten die Donner
umher. Der Flut entstieg auf sein Geheiss der
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allerquickende Regen, der allverheerende Schauer, der
leichte, flockige Schnee.

7. Resitatif: Gabriel (Cebrail)
Und Gott sprach: Es bringe die Erde Gras hervor.
Kräuter, die Samen geben, und Obstbäume, die Früchte
bringen ihrer Art gemäss, die ihren Samen in sich
selbst haben auf der Erde; und es ward so.

Ve Tanrı gök kubbeyi yarattı ve kubbe altında olan suları,
kubbe üzerinde olan sulardan ayırdı. Ve böyle oldu. Ve
korkunç fırtınalar şimdi, rüzgârlar sürdü tozları bulutlara.
Alevlendi ilahi ateşle gökkubbe ve korkunç gökgürültüsü
işitildi, ki yücelerden titretir heryeri. Ve taşkınların
hiddetinde şimdi yağmurlar ve sağanak yağdı yeniden,
kasvetli sağanaklar,
ışık ve lapa lapa kar.

Ve Tanrı dedi: Yer, tohum veren sebze ve ot ve yer
üzerinde tohumu kendisinde olup cinslerine göre meyve
veren ağaçlar olsun; ve böyle oldu.
8. Arya: Gabriel (Cebrail)
Nun beut die Flur das frische Grün
Dem Auge zur Ergötzung dar. Den anmutsvollen Blick
Erhöht der Blumen sanfter Schmuck. Hier duften
Kräuter Balsam aus, Hier sprosst den Wunden Heil.
Die Zweige krümmt der goldnen Früchte Last; Hier
wölbt der Hain zum kühlen Schirme sich
Den steilen Berg bekrönt ein dichter Wald.

4. Solo: Gabriel (Cebrail)
Mit Staunen sieht das Wunderwerk
Der Himmelsbürger frohe Schar, Und laut ertönt aus
ihren Kehlen
Das Schöpfers Lob, Das Lob des zweiten Tags.
Bu olağanüstü yaratılış ziyadesiyle şaşırtır,
Rabbin ihtişamlı düzeni.
Ve göksel kubbelerden çınlar sesi;
şükürler olsun Tanrı’ya ve ikinci güne.

Yeşile bürünmüş kırlar.
Ortaya çıkarır tatlı, mest eden duyguları;
güzel çiçekleri ve çoğalan canlılığı,
bu hoş manzarayı.
İşte delik, çıkarır dumanı ve güzel kokulu otları.
İşte filizlenir şifalı bitkiler.
Ağaç dalı meyvelerle yüklü, eğilmiş;
Gölgeye boyun bükmüş çalılar;
Dağın yamacı taçlanmış sık ağaçlarla.

Koro
Und laut ertönt aus ihren Kehlen
Des Schöpfers Lob, Das Lob des zweiten Tags.
Ve göksel kubbelerden çınlar sesi;
şükürler olsun Tanrı’ya ve ikinci güne.
5. Resitatif: Rafael
Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter
dem Himmel zusammen an einem Platz und es
erscheine das trockne Land; und es ward so. Und Gott
nannte das trockne Land “Erde” und die Sammlung der
Wasser nannte er “Meer”; und Gott sah, dass es gut
war.

9. Resitatif: Uriel
Und die himmlischen Heerscharen verkündigten den
dritten Tag. Gott preisend und sprechend:
Ve kutsal olan müjdeler üçüncü günü, şükret Tanrı’ya,
der ki:

Ve Tanrı dedi: Gök altındaki sular bir yere biriksin ve kuru
toprak görünsün; ve böyle oldu. Ve Tanrı kuru toprağa
yer dedi ve suların birikintisine denizler dedi ve Tanrı iyi
olduğunu gördü.
6. Arya: Rafael
Rollend in schäumenden Wellen
Bewegt sich ungestüm das Meer. Hügel und Felsen
erscheinen, Der Berge Gipfel steigt empor. Die Fläche,
weit gedehnt, Durchläuft der breite Strom
In mancher Krümme. Leise rauschend gleitet fort
Im stillen Tal der hele Bach.
Köpüren dalgalarla kabarır, yükselerek uğuldar fırtınalı
deniz. Dağlar ve taşlar şimdi, tepeleri bulutlara yükselir.
Ve kıvrılan ırmakların aktığı yerde, geniş ovalar serilmiş
boydan boya. Yavaşça çağıldar bu keşmekeş, ıssız
vadilerin berrak nehrine süzülür.

10. Koro
Stimmt an die Saiten, ergreift die Leier, Lasst euren
Lobgesang erschallen! Frohlocket dem Herrn, dem
mächtigen Gott, Denn er hat Himmel und Erde
Bekleidet in herrlicher Pracht!
Uyandır arpi, liri uyandır!
Haykır ve sevinçle yükselsin sesin!
Zafer şarkısında kudretli efendimizin!
Onun için gökyüzü ve yeryüzü
giymiştir haşmetli elbiseyi.
11. Resitatif: Uriel
Und Gott sprach: Es sei’n Lichter an der Feste des
Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden und
Licht auf der Erde zu geben, und es sein diese für
Zeichen und für Zeiten und für Tage und für Jahre.
Er machte die Sterne gleichfalls.
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Ve Tanrı: Gündüzü geceden ayırmak için gök kubbede
ışıklar olsun dedi ve günler ve mevsimler için olsunlar.
Ve vakitler için ve alametler için oldular. Ve rab yıldızları
yaptı.

Koro
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, Und seiner
Hände Werk
Zeigt an das Firmament.

12. Resitatif: Uriel
Im vollem Glanze steiget jetzt
Die Sonne strahlend auf, Ein wonnevoller Bräutigam,
Ein Riese stolz und froh, Zu rennen seine Bahn. Mit
leisem Gang und sanftem Schimmer
Schleicht der Mond die stille Nacht hindurch. Den
ausgedehnten Himmelsraum
Ziert ohne Zahl der hellen Sterne Gold. Und die Söhne
Gottes
Verkündigten den vierten Tag
Mit himmlischem Gesang, Seine Macht ausrufend also:

Gökler rabbin nuruyla söyler.
O’nun mucizeleri sergiliyor gökkubbeyi.

Kudretiyle doğuyor güneş, saçıyor ilahi ışınlarını.
Neşeli bir aşkla mutlu, eş
erdemli bir gurur ve hoşnutluklar ona,
ulaşmaktır gaye onun ölçülü düzenine.
Yumuşak huzmelerle nazik ışık,
arşınlar gümüşi ayı, sessiz gece boyunca.
Gökmavisi kubbenin engini
sayısız ışıyan kürelerle bezenir.
Ve rabbin oğulları 4. günü muştular ilahilerde
Kudretinin ilanı işitilir böylece:

Ve Tanrı dedi:
Sular canlıların sürüleriyle kaynaşsın
ve yerde
ve gök kubbenin üstünde
kuşlar uçuşsunlar.

13. Koro
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, Und seiner
Hände Werk
Zeigt an das Firmament.
Gökler rabbin nuruyla söyler.
O’nun mucizeleri sergiliyor gökkubbeyi.
Gabriel (Cebrail) - Uriel - Rafael
Dem kommenden Tage sagt es der Tag, Die Nacht, die
verschwand der folgenden Nacht:
Bu gün, geliyorlar, konuşuyorlar günü;
Gece, gitmiş izlemek için geceyi.
Koro
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, Und seiner
Hände Werk
Zeigt an das Firmament.
Gökler rabbin nuruyla söyler.
O’nun mucizeleri sergiliyor gökkubbeyi.
Gabriel (Cebrail) - Uriel - Rafael
In alle Welt ergeht das Wort, Jedem Ohre klingend,
Keiner Zunge fremd:

II. Bölüm
14. Resitatif: Gabriel (Cebrail)
Und Gott sprach: Es bringe das Wasser in der Fülle
hervor webende Geschöpfe, Die Leben haben, und
Vögel, die über der
Erde fliegen mögen in dem offenen
Firmamente des Himmels.

15. Arya: Gabriel (Cebrail)
Auf starkem Fittiche
Schwinget sich der Adler stolz
Und teilet die Luft
Im schnellesten Fluge
Zur Sonne hin. Den Morgen grüsst
Der Lerche frohes Lied, Und Liebe girrt
Das zarte Tauben paar. Aus jedem Busch and Hain
erschallt
Der Nachtigallen süsse Kehle. Noch drückte Gram nicht
ihre Brust, Noch war zu Klage nicht gestimmt
Ihr reizender Gesang.
Kudretiyle ağılların üzerinde yükselir
ve böler gökyüzünü havada kartal,
Ebabil’in uçuşu, yanan güneşe.
Memnuniyeti gün ağırdığında, neşeli tarlakuşunun
ve şefkatiyle öterek çağırır arkadaşı güvercini,
tüm çalılıklarda büyür ötüşler.
Bülbülün hoş sedaları;
kedere bulaşmamış kalbi,
hazin bir öykü yok henüz,
onun ipeksi büyüleyici ezgisinde.
16. Resitatif: Rafael
Und Gott schuf grosse Walfische und ein jedes lebende
Geschöpf, das sich beweget, und Gott segnete sie,
sprechend: Seid fruchtbar alle, mehret euch, Bewohner
der Luft, vermehret euch
Und singt auf jedem Aste! Mehret euch, ihr
Flutenbewohner, Und füllet jede Tiefe! Seid fruchtbar,
wachset, mehret euch, Erfreuet euch in eurem Gott!

Ve tanrı büyük deniz canavarlarını ve suların kaynaştığı
cinslerine göre hareket eden her canlı mahlûku ve
cinsine göre her kanatlı kuşu yarattı. Ve Tanrı iyi
olduğunu gördü. Ve Tanrı: Çoğalın ve denizlerde suları
doldurun ve karada ve havada kuşlar çoğalsın dedi ve
oldular ve rab onları mubarek kıldı.

Ey Tanrım, ne kadar çok şey yarattın.
Kim sayabilir bunları? Kim, ey rab!

17. Resitatif: Rafael
Und die Engel rührten ihr’ unsterblichen
Harfen und sangen die Wunder des fünften Tags.

Efendimiz yücedir ve yücedir rabbin kudreti.
Yalnız odur ebediyete kadar süren

19. Koro ve Solistler
Der Herr ist gross in seiner Macht, Und ewig bleibt sein
Ruhm.

Ve melekler çaldı ebedi arplerini ve beşinci günün
mucizelerini.

20. Resitatif: Rafael
Und Gott sprach: Es bringe die Erde hervor lebende
Geschöpfe nach ihrer Art: Vieh und kriechendes
Gewürm und Tiere der Erde nach ihren Gattungen.

18. Üçlü: Gabriel (Cebrail)
In holder Anmut stehn, Mit jungem Grün geschmückt,
Die wogigten Hügel da. Aus ihren Adern quillt
In fliessendem Kristall
Der kühlende Bach hervor.

Ve Tanrı: Yer cinslerine gore canlı mahlûklarla dolsun
dedi. Ve sığırlar ve sürünen şeyler ve cinslerine göre yerin
hayvanları oldular.

En güzeli belirir,
taze yeşilliklerle bezenmiş,
nazikçe tepelerin yamaçlarında.
Yılankavi nehirler,
pınarın taze ve parlak bir damlacığının kristalinde.
Uriel
In frohen Kreisen schwebt, Sich wiegend in der Luft,
Der munteren Vögel Schar. Den bunten Federglanz
Erhöht im Weschselflug
Das goldene Sonnenlicht.
İlahi döngü işler.
Ve ağırlar gökyüzü
dönüp duran neşeli kuşları.
Ve bu girdapta,
doğduğunda güneş,
dağılır bulutlar
ve gökkuşakları da.
Rafael
Das helle Nass durchblitzt
Der Fisch und windet sich
Im steten Gewühl umher. Vom tiefsten Meeresgrund
Wälzet sich Leviathan
Auf schäumender Well’ empor.
Sürüler, yola koyulmuş küçüklü büyüklü binlerce,
görünüp kayboluyor ıslak kalabalıkta.
Leviathan gibidir köpürür dalganın üzerinde bak işte
derinden kabarıyor toprak.
Gabriel (Cebrail) - Uriel - Rafael
Wie viel sind deiner Werk’, o Gott! Wer fasset ihre
Zahl? Wer, o Gott! Wer fasset ihre Zahl?

21. Resitatif: Rafael
Gleich öffnet sich der Erde Schoss
Und sie gebiert auf Gottes Wort
Geschöpfe jeder Art, In vollem Wuchs und ohne Zahl.
Vor Freude brüllend steht der Löwe da. Hier schiesst
der gelenkige Tiger empor. Das zackige Haupt erhebt
der schnelle Hirsch. Mit fliegender Mähne springt und
wieh’rt
Voll Mut und Kraft das edle Ross. Auf grünen Matten
weidet schon
Das Rind, in Herden abgeteilt. Die Triften deckt, als wie
gesät, Das wollenreiche, sanfte Schaf. Wie Staub
verbreitet sich
In Schwarm und Wirbel
Das Heer der Insekten. In langen Zügen kriecht
Am boden das Gewürm.
Rabbin kelamıyla, yerin bereketli karnına yayılıyor
mahluklar; mükemmel, besili ve sayıca sayısızlar. Neşeli,
alışkanlıkla kükrüyor aslan. Ansızın bir kaplan sıçrıyor.
Çevik bir hareketle sallıyor başını geyik, başı dallı budaklı.
Uçan yeleleri ve sert bakışıyla sabırsızca kişniyor hayat
dolu at. Sürüler yeşil çayırlarda arar durur yiyeceklerini.
Ve böylece toprağın üzerindeki tüm canlılar, bitkiler,
yayılır ve kaplarlar bütün ülkeleri. Bu döngü var ediyor
kum taneleri gibi sayısız böcekleri, kıvrılan izleriyle
toprakta yol alan solucanları ve dahi büyük sürüngenleri.
22. Arya: Rafael
Nun scheint in vollem Glanze der Himmel, Nun prangt
in ihrem Schmucke die Erde. Die Luft erfüllt das leichte
Gefieder, Die Wasser schwellt der Fische Gewimmel,
Den Boden drück der Tiere Last. Doch war noch alles
nicht vollbracht. Dem ganzen fehlte das Geschöpf, Das
Gottes Werke dankbar sehn, Das Herren Güte preisen
soll.

Bütün ülkelerde onun kelamı çınlar,
hiç idrak edilememiş, asla anlaşılamayan:
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şükranlarımızı sunalım ona, sesimiz rabbe övgü olsun.
Mutlak olur dudaklarında, rabbe övgü söylerler.

Yankılansın şükranlarımız Tanrı’ya, efendimize övgü!
Rabbin yücedir adı ve kudreti.

27. Üçlü: Gabriel (Cebrail) - Uriel
Zu dir, o Herr, blickt alles auf. Um speise fleht dich
alles an. Du öffnest deine Hand, Gesättigt werden sie.

30. İkili: Havva ve Âdem
Von deiner Güt’, o Herr und Gott, Ist Erd’ und Himmel
voll. Die Welt, so gross, so wunderbar, Ist deiner Hände
Werk.

Havva
Sanft rauschend lobt, o Quellen, ihn! Den Wipfel neigt,
ihr Bäum! Ihr Pflanzen duftet, Blumen haucht
Ihm euern Wohlgeruch!

Bütün yaratılmışlar sana dönmüş;
Rabden isterler ruhu ve bedeni doyuracak şeyleri.
Senin elindedir gözleri ve doyarlar her biri.

Rabbin iyilik ve kudretidir bu yer ve gök. İçindekilerle
kaynaşan bu dünya, öyle güzel, öyle harika, ancak senin
kutsal elinle duruyor burada.

Çağıltılı pınarlar ve dalgalar, nazikçe mırıldanarak
şükranlarını sunar ona. Ve çamlar ve yaşayan tüm bitkiler
de. Ve siz çiçekler, hoş kokularınızla.

Rafael
Du wendest ab dein Angesicht, Du bebet alles und
erstarrt. Du nimmst den Odem weg, In Staub zerfallen
sie.

Koro
Gesegnet sei des Herren Macht, Sein Lob erschall’in
Ewigkeit.

Âdem
Ihr, deren Pfad die Höh’n erklimmt, Und ihr, die
niedrig kriecht, Ihr, deren Flug die Luft durchschneid’t
Und ihr im tiefen Nass:

Şimdi gökler nurla aydınlanmış, yer şaşaalı elbiseyi
giymiş artık. Su, balık sürüleriyle kaynaşır ve bütün
kuşlarıyla dolmuş taşmış hava, toprak hayvan sürüleriyle
kabarır. Bütün işler sona ermedi ama daha, eşsiz
varlıktadır sıra. Yaradılıştan mesut yaratılanlar, minnet
duyarlar ona, rabbin işleri iyidir, yürekten haykıralım
şükredelim Tanrı’ya.

Bütün işlerini bitirdi Tanrı; rab işlerine baktı ve memnun
oldu. Yüce efendimiz saadet ver bize! Şarkımızla
şükrederiz Tanrı’ya.

23. Resitatif: Uriel
Und Gott schuf den Menschen nach seinem
Ebenbilde, nach dem Ebenbilde Gottes schuf er ihn,
Mann und Weib erschuf er sie. Den Atem des Lebens
hauchte er in sein
Angesicht, und der Mensch wurde zur Lebendigen
Seele.
Ve Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı’nın
suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Yerin
toprağından adamı yarattı ve onun burnuna hayat
nefesini üfledi ve adam canlı yaşayan oldu.

Rabbin yüzü gizlenmişse eğer onlardan, bir kargaşayla
ezerler birbirlerini ansızın. Sen alırsın soluklarını; yok
olurlar tozun içinde.

24. Arya: Uriel
Mit Würd’ und Hoheit angetan, Mit Schönheit, Stärk’
und Mut begabt, Gen Himmel aufgerichtet steht der
Mensch, Ein Mann und König der Natur. Die breit
gewölbt’ erhabne Stirn.
Verkünd’t der Weisheit tiefen Sinn, Und aus dem
hellen Blicke strahlt
Der Geist, des Schöpfers Hauch und Ebenbild. An
seinen Busen schmieget sich
Für ihn, aus ihm geformt, Die Gattin, hold und
anmutsvoll. In froher Unschuld lächelt sie, Des
Frühlings reizend Bild, Ihm Liebe, Glück und Wonne
zu.

Gabriel (Cebrail)
Den Odem hauchst du wieder aus, Und neues Leben
sprosst hervor. Verjüngt ist die Gestalt der Erd’
An Reiz und Kraft.

Kadir olan onura bürünmüş, güzellikle ve cesaretle
bezenmiş kudretle, göğe uzanmış başı, dikilmiş ve uzun
bir insan durur, efendisi ve kıralı doğanın. Rabbe delildir
irfan ve görkemiyle. Ve gözleri kutsal ruhun bilgeliğiyle
ışıldar, rabbin nefesiyle can bulmuş ruh ve suretidir
Tanrı’nın. Şefkatle başını göğsüne dayar güzel ve zarif bir
kadının, hayat arkadaşının. Kadının nazik gülümseyişi ve
bakışı, baharın yansıması, konuşur aşkla, neşeyle,
saadetle.

Nihayete erdi bütün işler. Eserleri için övgüler sunalım
Tanrı’ya. Onun zaferinedir şarkımız, odur yalnız yüce ve
mutlak olan, Haleluya!

25. Resitatif: Rafael
Und Gott sah jedes Ding, was er gemacht hatte; und es
war sehr gut. Und der himmlische Chor feierte das
Ende des sechsten Tages mit lauten Gesang;
Ve akşam oldu ve sabah oldu ve altıncı günün sonunda
ve Tanrı yaptığı her şeyi gördü ve işte iyiydi.
26. Koro
Vollendet ist das grosse Werk, Der Schöpfer sieht’s und
freuet sich. Auch unsre Freud’ erschalle laut, Des
Herren Lob sei unser Lied!

Senin soluğundur sebep ve hayat tüm canlılığıyla döner
yine. Yaşam olur yeryüzünde yeniden, yayılır yeni bir
güçle ve yeni zevklerle.
28. Koro
Vollendet ist das grosse Werk, Des Herren Lob sei
unser Lied! Alles lobe seinen Namen, Denn er allein ist
hoch erhaben! Alleluja! Alleluja!

Ebediyete dek kutlu olsun kudreti!
Onun ismi yücelsin ebedi!

Siz dağlar ve uçurumları ve siz sürüngenler, siz kuşlar ki
şakırlar cennetin kapısında ve siz yüzenler derin
sularda…

Âdem
Der Sterne hellster, o wie schön
Verkündest du den Tag! Wie schmückts du ihn, o
Sonne du, Des Weltalls Sell’ und Aug’!

Havva - Âdem - Koro
Ihr Tiere, preiset alle Gott! Ihn lobe, was nur Odem hat!
Siz bütün yaratılmışlar, övün efendimizi aşkla! Şükredin
Tanrı’ya

Onun gülümseyişi tan ağardığında, en parlak yıldızlarda!
Parıldıyorsun ey güneş, ey gün, efendimiz, hepimizde
olan senin gözün ve ruhun.

Havva - Âdem
Ihr dunklen Hain’, ihr Berg’ und Tal’, Ihr Zeugen
unsres Danks, Ertönen sollt ihr früh und spät
Von unserm Lobgesang.

Koro
Macht kund auf eurer weiten Bahn
Des Herren Macht und seinen Ruhm!

Siz vadiler, tepeler ve gölgeli ağaçlar, vecd edenler, siz
işitenler; gün ağırınca başla ve şükran ilahilerimizi
tekrarla!

Söyle: Onun kudretidir yolun
Her şeye kadirdir, şükret Tanrı’ya!
Havva
Und du, der Nächte Zierd’ und Trost, Und all das
strahlend’ Heer, Verbreitet überall sein Lob
In eurem Chorgesang.

Koro
Heil dir, o Gott, o Schöpfer, Heil! Aus deinem Wort
entstand die Welt, Dich beten Erd’ und Himmel an, Wir
preisen dich in Ewigkeit!

III. Bölüm
29. Orkestral Giriş ve Resitatif: Uriel
Aus Rosen Wolken bricht, Geweckt durch süssen
Klang, Der Morgen jung und schön. Vom himmlischen
Gewölbe
Strömt reine Harmonie
Zur Erde hinab. Seht das beglückte Paar, Wie Hand in
Hand es geht! Aus ihren Blicken strahlt
Des heissen Danks Gefühl. Bald singt in lautem Ton
Ihr Mund des Schöpfers Lob; Lasst unsre Stimme dann
Sich Mengen in ihr Lied.
Tatlı ezgiler başladığında, görünür taptaze zarif sabah;
gül pembesi bir örtü altında. Mest olmuş yeryüzü
üzerlerinde; ruh ve bedenleri uyumludur, birbirleriyle ve
dünyayla. İşte bir çiftin saadeti, el ele ilerledikleri! Kalpleri
duygu doludur, gözlerinden yayılır: Tanrı’nın adı işitilsin,
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Ve sen, ki sessiz gecenin düzeni, ve bütün yıldızların
sahibi. Her yerde olana, şükranlarımızı sunalım
şarkılarla.

Selamlayın cömert efendimizi! Her şeye kadir olanı,
selamlayın!
Onun sözleri hâsıl etti bu eşsiz dünyayı.
Dualarımız sanadır, minnetimiz sana,
şimdi ve daima şükran ediyoruz Tanrı’ya.

Âdem
Ihr Elemente, deren Kraft
Stets neue Formen zeugt, Ihr Dünst’ und Nebel, Die
der Wind versammelt und vertreibt:
Siz güçlü ve azametli olanlar, sürekli değişenler. Siz
puslu karanlıklar ve kaynağından doğan pınarlar ve
karışanlar havaya…
Havva - Âdem - Koro
Lobsinget alle Gott, dem Herrn, Gross wie sein Nam’ ist
seine Macht.

31. Resitatif: Âdem
Nun ist die erste Pflicht erfüllt, Dem Schöpferhaben wir
gedankt. Nun folge mir, Gefährtin meines Lebens! Ich
leite dich, und jeder Schritt
Weckt neue Freud’in unsrer Brust, Zeigt Wunder
überall. Erkennen sollst du dann, Welch
unaussprechlich Glück
Der Herr uns zugedacht. Ihm weihen Herz und Sinn.
Komm, folge mir, ich leite dich.
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Havva
O du, für den ich ward, Mein Schirm, mein Schild,
mein All! Dein Will’ ist mir Gesetz. So hat’s der Herr
bestimmt, Und dir gehorchen bringt
Mir Freude, Glück und Ruhm.
Ey sen, ben her kim isem!
Benim yardımcım, koruyucum ve her şeyim!
Tanrı’nın yasasıdır, efendimiz bilir her şeyi,
sadakat ve itaat mutluluktur bana.
32. İkili: Âdem
Holde Gattin, dir zur Seite
Fliessen sanft die Stunden hin. Jeder Augenblick ist
Wonne, Keine Sorge trübet sie.
Güzel eşim, senin yanında yavaşça akıyor saatler, keder
uğramaz, her anı mutluluktur bana.
Havva
Teurer Gatte, dir zu Seite, Schwimmt in Freuden mir
das Herz. Dir gewidmet ist mein Leben, Deine Liebe sei
mein Lohn.
Sevgili eşim! Sende atar kalbim. Adanmıştır hayatım
sana; benim ödülüm senin sevgin.

Havva
Wie reizend ist
Der Blumen süsser Duft!
Nasıl da şükrediyorum mis kokulu çiçeklere!
Havva - Âdem
Doch ohne dich, was wäre mir- Der Morgentau, Der
Abendhauch, Der Früchte Saft,
Der Blumen Duft. Mir dir erhöhte sich jede Freude, Mit
dir geniess’ ich doppelt sie, Mit dir ist Seligkeit das
Leben, Dir sei es ganz geweiht!
Fakat sen olmadan, ne anlamı var çiy tanesinin, gecenin
soluğunun, lezzetli meyvelerin ve mis kokulu çiçeklerin?
Seninle her zevk güzel, seninle yeni her şeyin lezzeti,
seninle ancak hayat sonsuz saadettir bana; diğer
yarımsın benim.
33. Resitatif: Uriel
O glücklich Paar, und glücklich immer fort, wenn
falscher Whan euch nicht verführt, noch mehr zu
wünschen als ihr habt, und mehr zu wissen als ihr sollt!
“O mutlu çift, hep mutlu kalın. Kibir, yoldan çıkmana
neden olmasın, sahip olduğundan fazlasını isteme;
bildiğinden fazlasını öğrenme.”
34. Koro ve Solistler
Singt dem Herren alle Stimmen! Dankt ihm alle seine
Werke! Lasst zu Ehren seines Namens
Lob im Wettgesang erchallen! Des Herren Ruhm, er
bleibt in Ewigkeit! Amen! Amen!

SCHLESWIG-HOLSTEIN
FESTİVAL ORKESTRASI
SCHLESWIG-HOLSTEIN
FESTIVAL ORCHESTRA
Schleswıg-Holsteın Festival Orkestrası
Schleswıg-Holsteın Festıval Orchestra
Chrıstoph Eschenbach şef conductor
Alısa Weılersteın viyolonsel violoncello
Gioacchino Rossini
İtalya’da Bir Türk Operası Uvertürü
Overture to Il Turco in Italia
Camille Saint-Saëns
La minör Viyolonsel Konçertosu, No. 1, Op. 33
Concerto for Violoncello in A minor, No.1 Op.33
Allegro non troppo
Allegretto con moto
Tempo I, un peu moins vite
Johannes Brahms
Do minör Senfoni, No. 1, Op. 68
Symphony in C minor, No.1, Op.68
Un poco sostenuto-Allegro
Andante sostenuto
Un poco Allegretto e grazioso
Adagio-Più Andante-Allegro non troppo, ma con brio-Più
Allegro

Söyleyin efendimiz için bütün gücünüzle! Rabbin bütün
işlerine sunun şükranlarınızı! Övgüler onun krallığına.
Onun gücü ve kudretine and olsun. Haydi, söyleyin
ismini çınlasın en yüksekte! Kutsal efendimiz, yüce Tanrı,
şükürler olsun sana daima. Amin! Amin!

Âdem
Der tauende Morgen, O wie ermuntert er!
Sabahın çiy damlası, nasıl her şeyi canlandırıyor süratle!
Havva
Die Kühle des Abends, O wie erquicket sie!
Sponsor

Akşamın serinliği, nasıl her şeyi onarıyor yeniden!
Âdem
Wie labend ist
Der runden Früchte Saft!
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Bizim görevimiz, işimiz şimdi;
Tanrı’ya şükranlarımızı sunmaktır.
Şimdi izle beni, hayatımın değerli yoldaşı!
Senin rehberin ben olacağım.
Onun lütfudur her adım akar göğsümüze,
gösterir mucizelerini her yerde.
Sonra baharı hissedersin
ve bilirsin Efendimizin bize paylaştırdığı en yüce saadeti
ve fedakâr bir kalp ile kutsal cömertliğini.
Gel, izle beni!
Senin rehberin ben olacağım.

Chrıstoph Eschenbach
National Symphony’nin yanı sıra John F. Kennedy Center
for Performing Arts’ın da (Washington, DC) müzik
yönetmeni olan Christoph Eschenbach, dünyanın en iyi
toplulukları ve operalarının konuk şef olarak tercih ettiği
bir sanatçı. 1992’den 2002’ye kadar sanat yönetmenliğini
yaptığı Schleswig-Holstein Müzik Festivali’yle yakın
ilişkisini sürdüren şef, festivalin orkestrasını hem etkinlik
kapsamında hem de turnelerde yönetmenin yanı sıra
piyano konçertoları seslendirip, resitaller vermeye devam
ediyor. Sanatçı, geçtiğimiz sezon 2010 Ağustos’una kadar
müzik yönetmeni olduğu Orchestre de Paris’yle birçok
konser verdi, müzik yönetmeni olarak National
Symphony’yle ilk konserinde Verdi’nin Requiem’ini
yönetti; Londra Filarmoni ve Staatskapelle Dresden ile
turneler gerçekleştirdi. Viyana Filarmoni, Filarmonica
della Scala, New York Filarmoni, San Francisco Senfoni,
Münih Filarmoni, 1998 ile 2004 yılları arasında müzik
yönetmeni olduğu NDR Senfoni ve St Peter’s Square’de
Papa’nın huzurunda bir açık hava konserini yönettiği
Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia ile konserler gerçekleştirdi. Piyanist olarak dünyaca
ünlü bariton Matthis Goerne ile uzun soluklu bir işbirliği
sürdüren Eschenbach, sanatçıyla Harmonia Mundi için
Schubert’in üç şarkı dizisini kaydediyor. Elli yılı aşan
kariyerinde hem şef hem de piyanist olarak Deutsche
Grammophon, Sony/BMG, Decca, Ondine, Warner ve
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Nasıl da minnettarım meyvelerin hoş tadına!

192

193

with Star and Ribbon of the German Order of Merit,
and the Commander’s Cross of the German Order of
Merit. He also received the Leonard Bernstein Award
from the Pacific Music Festival, where he was co-artistic
director from 1992 to 1998.

Koch gibi firmalar için sayısız kayıt gerçekleştiren
sanatçının Ondine firması için Orchestre de Paris ve
soprano Karita Mattila ile yaptığı Kaija Saariaho albümü
çağdaş müzik kategorisinde 2009 yılı MIDEM Klasik
Ödülü’nü kazandı. Akıl hocalığını George Szell ve Herbert
von Karajan’ın yaptığı Christoph Eschenbach, 1982–1986
yılları arası Tonhalle Orkestrası’nın, 1988–1999 arası
Houston Senfoni’nin, 1994–2003 arası Ravinia
Festivali’nin ve 2003–2008 arası Philadelphia
Orkestrası’nın müzik yönetmenliğini üstlendi. Légion
d’honneur, Sanat ve Edebiyat Nişanı ve Almanya Liyakat
Nişanı ile onurlandırılmış olan sanatçı, 1992–1998 yılları
arasında eş sanat yönetmeni olduğu Pasifik Müzik
Festivali’nin Leonard Bernstein Ödülü’nün sahibi.

Alısa Weılersteın
American cellist Alisa Weilerstein has attracted
widespread attention for a playing that combines a
natural virtuosic command and technical precision with
impassioned musicianship. The intensity of her playing
has regularly been lauded, as has the spontaneity and
sensitivity of her interpretations. A major highlight of
Weilerstein’s 2010/11 season will be a 14-city tour with
the St. Petersburg Philharmonic led by Yuri
Temirkanov and Nikolai Alexeev. Milestones of her
2009/10 season included performing Elgar’s Cello
Concerto with the Berlin Philharmonic and Daniel
Barenboim in Oxford, England for the orchestra’s 2010
European Concert. This concert was televised live
worldwide, broadcast on the BBC and will be released
on DVD and followed her debut with the orchestra
under Daniel Barenboim days earlier. In November
2009, Weilerstein participated in a White House
classical music event and concert and in December
2009 she toured Venezuela with the Simón Bolívar
Youth Orchestra of Venezuela led by Gustavo Dudamel.
In 2008 she was awarded Lincoln Center’s Martin E.
Segal Prize for exceptional achievement and was named
the winner of the 2006 Leonard Bernstein Award. She
received an Avery Fisher Career Grant in 2000 and
recorded a CD for EMI Classics’ “Debut” series in
2000. Alisa Weilerstein, born in 1982, is a graduate of
the Young Artist Program at the Cleveland Institute of
Music, where she studied with Richard Weiss, and
holds a degree in Russian History from Columbia
University. Weilerstein is a Celebrity Advocate for the
Juvenile Diabetes Research Foundation.

Schleswıg-Holsteın Festival Orkestrası
Leonard Bernstein tarafından kurulduğu 1987’den bu
yana dünya çapında büyük bir saygınlık kazanan
Schleswig-Holstein Müzik Festivali Orkestra Akademisi,
Almanya’nın kuzeyinde her yıl gerçekleştirilen, dünyanın
en önemli festivallerinden birinin eğitim çalışmalarının
özünü oluşturuyor. Festival Orkestrası yalnız etkinlik
kapsamında değil, Avrupa’nın belli başlı müzik
merkezleri, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya’da
gerçekleştirdiği turnelerle de dünyanın dört bir yanındaki
müzikseverleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
2011 yılında da Granada ve İstanbul müzik festivallerinde
konser verecek topluluğun, arkasındaki güç olan
Orkestra Akademisi, dünyanın dört bir yanından özenle
seçilmiş öğrencilerle her yıl uluslararası bir gençlik
orkestrası kuruyor. Her kış, Kuzey ve Güney
Amerika’dan, Asya, Avrupa ve Ortadoğu’dan otuzu aşkın
şehirde, 1300’ün üzerinde genç müzisyeni elemeye tabi
tutan jüri, 26 yaşın altında yaklaşık 120 müzisyeni
Orkestra Akademisi’ne kabul ediyor. Diğer bir deyişle,
Schleswig-Holstein Festival Orkestrası dünyanın en iyi
genç müzisyenlerinden oluşuyor. Bu topluluğa katılarak
müzikal eğitimleri açısından büyük bir fırsatı
deneyimleyen gençlerin, seyahat, konaklama, eğitim ve
yaşam giderleri Schleswig-Holstein Müzik Festivali Vakfı
tarafından karşılanıyor. Festival kapsamında Münih
Filarmoni, NDR Senfoni ve Bavyera Radyo Senfoni
orkestralarından gelen deneyimli eğitimcilerden
enstrüman grupları özelinde ders alan üyeler, Valery
Gergiev, Semyon Bychkov, Christopher Hogwood,
Christoph von Dohnányi, Iván Fischer veya Thomas
Hengelbrock gibi büyük şeflerle de düzenli olarak
çalışma olanağına sahip oluyor. 2004 yılından bu yana
Christoph Eschenbach’ın birinci konuk şefliğini yaptığı
orkestra, bu değerli müzisyenlerin kılavuzluğunda
orkestra için yazılmış en iyi müzikleri okuma, çalışma ve
çalma fırsatını yakalıyor.
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Chrıstoph Eschenbach
Music director of the National Symphony as well as the
John F. Kennedy Center for the Performing Arts in
Washington, DC, Christoph Eschenbach is in demand
as a guest conductor with the finest orchestras and
opera houses throughout the world. Artistic director of
the Schleswig-Holstein Music Festival from 1999 to
2002, he has continued a close relationship with the
Festival, regularly conducting the Orchestra at home
and on tour as well as playing piano concertos and
recitals. Highlights of Eschenbach’s recent seasons
included multiple appearances with the Orchestre de
Paris, where he was music director through August,
2010; performances of Verdi’s Requiem with the
National Symphony, his first as music director; tours
with the London Philharmonic and the Staatskapelle
Dresden; and engagements with the Wiener
Philharmoniker, Filarmonica della Scala, New York
Philharmonic, San Francisco Symphony, Munich
Philharmonic, NDR Symphony, where he served as
music director from 1998 to 2004, and the Orchestra
Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
which he conducted in a special open-air concert in St.
Peter’s Square in the presence of the Pope. As a pianist,
Eschenbach continued his collaboration with baritone
Matthias Goerne, with whom he is recording Schubert’s
three song cycles for the Harmonia Mundi label. A
prolific recording artist over five decades, Eschenbach
has recorded as both a conductor and a pianist on labels
including Deutsche Grammophon, Sony/BMG, Decca,
Ondine, Warner and Koch. His Ondine recording of the
music of Kaija Saariaho with the Orchestre de Paris and
soprano Karita Mattila won the 2009 MIDEM Classical
Award in Contemporary Music. Mentored by George
Szell and Herbert von Karajan, Eschenbach’s other past
posts include chief conductor and artistic director of the
Tonhalle Orchestra from 1982 to 1986; and music
director of the Houston Symphony from 1988 to 1999,
the Ravinia Festival from 1994 to 2003, and the
Philadelphia Orchestra from 2003 to 2008. His many
honors include the Légion d’honneur, Commandeur
dans l’Ordre des Arts et des Lettres, the Officer’s Cross

Alısa Weılersteın
Amerikalı viyolonsel sanatçısı Alisa Weilerstein doğal bir
virtüöziteyle teknik ustalığı, tutkulu bir müzisyenlikle
birleştirmesi nedeniyle dünyanın dikkatini üzerine
çekiyor. Çalışındaki yoğunluk kadar yorumlarının
kendiliğindenliği ve duygusallığı da büyük bir beğeni
topluyor. 2010–2011 sezonunda Yuri Temirkanov ile
Nikolai Alekseev yönetimindeki St Petersburg Filarmoni
ile 14 kenti kapsayan bir turne gerçekleştirecek olan
sanatçının 2009–2010 sezonunun en önemli etkinliği,
Daniel Barenboim yönetimindeki Berlin Filarmoni ile
orkestranın 2010 Avrupa Konseri kapsamında Oxford’da
Elgar’ın Viyolonsel Konçertosu’nu seslendirmesi oldu.
Weilerstein’ın Barenboim ve Berlin Filarmoni ile ilk
konserini vermesinden birkaç gün sonra gerçekleşen bu
konser BBC üzerinden tüm dünyada canlı olarak
yayınlandı ve bu konserin bir DVD’si de piyasaya çıkacak.
2009 Kasım’ında Beyaz Saray’da bir klasik müzik
etkinliğine katılan sanatçı, aynı yılın aralık ayında Gustavo
Dudamel yönetimindeki Simón Bolívar Veneüzela
Gençlik Orkestrası ile Venezüela turnesine çıktı. 2006’da
Leonard Bernstein Ödülü’nü aldıktan sonra, 2008’de,
olağanüstü başarıları dolayısıyla Lincoln Center’ın Martin
E. Segal Ödülü’ne layık görüldü. 2000 yılında müzik
dünyasının en saygın ödüllerinden olan Avery Fisher
Career Grant’i almış olan Alisa Weilerstein, aynı yıl EMI
Classics’in “Debut” serisi kapsamında bir de CD
kaydetmişti. 1982 yılında doğan sanatçı, müzik eğitimini
Richard Weiss’la çalıştığı Cleveland Enstitüsü’ndeki Genç

Sanatçılar Programı’nda tamamlayıp Columbia
Üniversitesi’nde Rus Tarihi alanında derece yaptı.
Weilerstein, Genç Şeker Hastaları Araştırma Vakfı’nın
sözcülüğünü yapıyor.
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Schleswıg-Holsteın Festıval Orchestra
Ever since its founding in 1987 by Leonard Bernstein,
the international Orchestral Academy of the SchleswigHolstein Music Festival has enjoyed a superb reputation
worldwide. It forms the centrepiece of the educational
work performed by one of the most important classical
music festivals, held annually in the north of Germany.
However, with the concerts of its Festival Orchestra it
does not only delight audiences in Schleswig-Holstein,
but also on concert tours to Europe’s musical centres,
North and South America and Asia. In 2011 the
orchestra will perform at the festivals in Istanbul and
Granada. Each year, the Orchestral Academy assembles
an international youth orchestra by vetting students from
around the world. Auditions are offered each winter in
30 cities across North and South America, Asia, Europe
and the Middle East to more than 1,300 young
musicians. A jury admits approximately 120 handpicked
musicians, 26 years of age and younger, to join the
Orchestral Academy. In other words, the SchleswigHolstein Festival Orchestra is comprised of the world’s
finest young musicians. Participation in the SchleswigHolstein Festival Orchestra provides an extraordinary
opportunity for these students to grow musically.
Stipends covering travel, room and board as well as
tuition expenses are granted to all participants by the
Foundation of the Schleswig-Holstein Music Festival.
While in residence at the festival, experienced teachers
from the Munich Philharmonic, the NDR Symphony
Orchestra and the Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks guide sectional rehearsals. Famous
conductors like Valery Gergiev, Semyon Bychkov,
Christopher Hogwood, Christoph von Dohnányi, Iván
Fischer or Thomas Hengelbrock regularly work with the
young musicians. Since 2004 Christoph Eschenbach is
principal conductor of the orchestra. Under the guidance
of these mentors, the orchestra has the opportunity to
read, study and perform the greatest orchestral music.

Schleswig-Holstein Festival Orkestrası turne sponsorları
Schleswig-Holstein Festival Orchestra touring sponsors

PROGRAM NOTLARI
Gioacchino Rossini (1792–1868)
İtalya’da Bir Türk Operası Uvertürü*
Rosinni operalarında kullandığı temalardan bazılarını
Avrupa imparatorluklarıyla çeşitli ilişkiler halinde olan
Osmanlı İmparatorluğu’ndan alır. Osmanlı müziğinden
ziyade kültüründen etkilendiği gözlenen bestecinin, II.
Mehmet ve Korent Kuşatması gibi operalarının yanı sıra
İtalya’da Bir Türk adlı operası da bestecinin bu yönüne
dikkat çeker. Her ne kadar Türk müziği özelliklerinden
yararlanmasa da, kendince yarattığı Türk tiplemesi
sayesinde döneminde opera evlerinde ilgiyle
karşılanmıştır. Gioacchino Rossini’nin “opera bufa”
türünde bestelediği iki perdelik İtalya’da Bir Türk (Il turco
in Italia) adlı operasının librettosu Felice Romani
tarafından yazılmıştır. 1788’de librettist Caterino Mazzolà
tarafından Alman opera bestecisi Franz Seydelmann’ın
aynı adlı operası için yazılan İtalyanca librettodan
uyarlanan bu operanın ilk sahnelenişi 14 Ağustos 1814
tarihinde Milano, Teatro alla Scala’da yapılmıştır. Eserde
Rossini’nin diğer operalarında olduğu gibi, en önemli ve
çarpıcı unsur uvertürdür. Operanın uvertürü, özellikle
giriş bölümündeki etkili korno solosunun hâkimiyetinde
sakin bir şekilde açılır. Yaylılar ve vurmalılar her ne kadar
bu sakin havayı bozmaya çalışsalar da yaylıların
taşıyacağı ikinci temaya kadar bu havasını korur.
Yaylılarla birlikte hareket eden kornonun duyurduğu
temanın ardından yaylıların enerjik temasıyla ikinci
bölüme geçilen Uvertürde, tipik Rossini karakteri
baskındır. Canlı karakterdeki bu bölüm coşkulu bir
şekilde uvertürü, giriş bölümün temasının bir kez daha
duyurulacağı rekapitülasyona götürür. Eser alışıla geldik
Rossini uvertürlerinde olduğu gibi tüm orkestranın yer
aldığı coşkulu bir kapanışla sona erer. (Süre 9’)
Camille Saint-Saëns
La minör Viyolonsel Konçertosu, No. 1, Op. 33**
Allegro non troppo
Allegretto con moto
Tempo I, un peu moins vite
Henüz on yaşında Mozart ve Beethoven’ın piyano
konçertolarıyla, harika çocuk olarak ün yapan SaintSaëns, çok verimli bir besteci olarak beş piyano
konçertosu, üç keman konçertosu yazmış ve viyolonsele
de gereken önemi vererek, bu alanda hem piyano
eşliğinde, hem de orkestra eşliğinde eserler
bestelemiştir. Onun için “Benim tanıdığım en şaşırtıcı
müzikal organizasyona sahip ve donanımlı bir müzisyen
olarak hissettiğini yazmış, tüm bilgisini kullanmıştır”
diyen Gounod’yu haklı çıkarırcasına yazan Saint-Saëns,
ilk viyolonsel eserini, Viyolonsel ve Piyano İçin Opus 16
Süit’i 1866’da bestelemiştir. Sonra 1872’de Opus 32 No. 1
Do minör Viyolonsel Sonatı’nı ve No. 1 Opus 33 La minör
Viyolonsel Konçertosu’nu, 1875’te piyano eşliğinde Opus
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43 Allegro Appassionato’yu, 1877’de Opus 51 Re Majör
Romans’ı, 1892’de Opus 91 Chant Saphique’i, 1902’de
No. 2 Opus 119 Re minör Viyolonsel Konçertosu’nu,
1905’te de Opus 123 No. 2 Viyolonsel Sonatı’nı yazmıştır.
Bu eserler arasında da en sevilen ve en çok çalınan,
Opus 33 Viyolonsel Konçertosu’dur. 1860’lı yıllarda SaintSaëns kendi deyimiyle, “Bir balığın su içinde yüzdüğü
gibi, müzik içinde yaşıyor”, “bir elma ağacı nasıl elma
üretirse, o da öyle müzik üretiyordu.” 1870 AlmanFransız Savaşı’ndan sonra, 1871’de arkadaşı Romain
Bussine ile Société Nationale de Musique’i kurmuştu;
Ars Gallacia (Gal Sanatı) sloganıyla Fransız bestecilerinin
egemen olduğu Paris Konservatuarı konserlerine karşı
kendi müziklerini tanıtmak aracıyla kurulan bu dernekte
öğrencisi Gabriel Fauré, César Franck ve Eduard Lalo da
yer alıyor ve Debussy, Ravel, Dukas’nın eserleri
yorumlanıyordu. 1872’de başlayıp, 1873’te tamamladığı
Opus 33, 1. Viyolonsel Konçertosu Paris Konservatuar
Orkestrası eşliğinde, eserin ithaf edildiği çağın ünlü
viyolonselcisi, lutiye ve koleksiyoncusu, Fransa’da oturan
Belçikalı Auguste Tolbecque (1830–1919) tarafından 19
Ocak 1873’te ilk kez seslendirildi ve büyük başarı kazandı.
Saint-Saëns, Liszt’in senfonik şiirleri kalıbına uygun eseri
“Omphale’in Çıkrığı”nı daha yeni tamamlamış ve bu
viyolonsel konçertosunu da klasik formdan çok, serbest
bir fantezi biçiminde yazmıştı. Konçerto tek bölüm
şeklinde düşünülmüş, sonat formunda olmasına karşın
melodik yapı ön planda tutulmuştu. Bugün viyolonsel
repertuarının önde gelen eserlerinden biri olan konçerto,
solist için –orkestraya göre– zorluklar da içermemesine
karşın, solo çalgı hep ön planda kalmayı büyük bir renk
zenginliğiyle sürdürür. 4/4’lük ölçüde, canlı ve pek çabuk
olmayan (Allegro non troppo) tempoda, orkestranın kısa,
sert bir akorunu izleyen ve solistle giren ilk bölmede
hemen ana tema triyolelerle sunulurken, ikinci kemanlar
ve viyolalar hızlı 16’lık notalarla eşlik eder. Temayı
viyolonsel geliştirdikten sonra orkestra tekrar eder.
Müziğin akışına hiçbir şey engel olmadan, hem lirik, hem
virtüöz pasajlarla ilerleyen konçertoda, ikinci tema, fa
majör tonda biraz daha ağır tempoda noktürn havasında
yine viyolonsel tarafından duyurulur ve yine orkestra
tarafından işlenir. 2/2’lik ölçüdeki çok çabuk (Allegro
molto) tempodaki kısa geçitte fa majör tonda bir üçüncü
tema daha sergilenir. Burada soliste büyük olanaklar
sağlanmış, viyolonselin beş oktavlık ses açıklığı sonuna
kadar araştırılmıştır: Hem de hiç boş olmayan tematik
içerikle yüklü virtüöz pasajlarla... Müziğin 3/4’lük ölçüye,
Si bemol majör tona, çabukça hareketli (Allegretto con
moto) tempoya, Fransız stilinde bir menuete benzer
havaya dönüşmesiyle, konçertonun orta bölmesi –kurala
göre, ağır bölümü– başlamıştır. Sürdinli yaylı çalgıların
sunduğu bu zarif dans ezgisi sonra da tahta üfleme
çalgılara geçer. Viyolonsel bu ezginin üstüne temayı
duyurur: Orkestra dansı, solist temayı sunmuştur. Ufak
bir viyolonsel kadansından sonra eski malzeme
tekrarlanır ve yeni pasajlar sergilenir... Birden
başlangıçtaki temanın duyulmasıyla üçüncü bölüme

geçilmiş, müzik 4/4’lük ölçüye dönmüş, tempo ilk
bölümün hızına (Tempo I) ulaşmıştır; ama birazcık daha
hızlıdır. Solist virtüöz bir anlatımla 16’lık seri notalarla,
orkestraya karşı gelir gibidir. İkinci kemanlarla viyolaların
senkoplu eşliğinde viyolonsel Fa Majör tonda bir
melodiyi duyurur. Kısa ve ağırca (Andante) tempodaki
güzel ezgiden sonra, noktalı 6/8’lik ölçüde, etkili bir
scherzo biçiminde önce ana tema anımsatılarak, sonra
da yepyeni bir tema sunularak La Majör tondaki tutkulu
coda ile konçerto çok çabuk (molto allegro) tempoda
sona ulaştırılır; ünlü müzik yazarı Tovey’in deyimiyle,
herkes muradına ermiştir! (Süre 20’)
Johannes Brahms
Do minör Senfoni, No. 1, Op. 68**
Un poco sostenuto-Allegro
Andante sostenuto
Un poco Allegretto e grazioso-Adagio-Più Andante-Allego
non troppo, ma con brio-Più Allegro
Johannes Brahms’ın 1855’te taslaklarını hazırladığı, ancak
20 yıl sonra, 1876’da tamamlayabildiği ilk senfonisi,
armoni zenginliği, dramatik ve lirik unsurların ustaca
değerlendirilişi, duygusal yoğunluğu ve besteciye özgü
anlatım özellikleriyle onun en iyi eserlerindendir. Ünlü
orkestra şefi Hans von Bülow, bu senfoniyi onuncu
olarak adlandırmış ve dokuz senfoni yazan Beethoven’i
ima etmek istemiştir. Gerçekten de Brahms, yıllarca
Beethoven’ın büyüklüğünün etkisini duyarak yaşamış, bu
yüzden ilk senfonik eserini yazmakta gecikmiştir. Çoğu
kez Beethoven’ın Do minör Senfoni’sine benzetilen
eserin, dramatik ve patetik karakterli başlangıcı, parlak ve
yaşama bağlı finale dönüşür. Girişte duyulan ana tema,
Beethoven’ın 5. Senfoni’sindeki gibi, bütün senfoninin
ana fikridir. İlk kez 4 Kasım 1876’da Karlsruhe’de Otto
Dessoff yönetimindeki kent orkestrasınca seslendirilen
senfoninin 1. Bölümü, 6/8’lik ölçüde ve Do minör tondaki
çekingen tempolu, ancak görkemli (Un poco sostenuto)
bir girişle başlar. Timpani ve kontrbasların uzayan sesleri
eşliğinde yarım tonlu (kromatik) olarak keman ve
viyolonsellerle gelişen motif, senfoninin çekirdeğidir.
Yaylıların sunduğu temadan sonra kısa bir geçişle çabuk
bölmeye, Allegro’ya ulaşılır. Yine kromatik seslerin
kullanılışı birinci temayı belirler. Obuaların duyurduğu
yalvaran ezgi ise ikinci temadır. Klarnet ve kornoyla süren
tema, yaylı çalgıların sert motifiyle kesilir. Bu kez Majör
tonda beliren son, bu anlaşmazlığı gidermiş, ferahlık
getirmiş gibidir. Mi Majör tonda ve 3/4’lük ölçüdeki 2.
Bölümde (Andante sostenuto) barışçı ve sakin bir hava
hâkimdir. Birinci bölümün kromatik seslerinin yarattığı
huzursuzluk yavaş yavaş kaybolur. Obuanın şarkısına
korno ve solo keman da katılır. Huzursuz yükselişle
tekrara geçilir. Coda’da ise renkli orkestral yapıda solo
keman önder olur. La bemol majör tonda ve 2/4’lük
ölçüdeki 3. Bölüm, zarif ve biraz çabukça (Un poco
Allegretto e grazioso) tempoda, Beethoven
senfonilerindeki Scherzo havasındaki üçüncü bölümün
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aksine Brahms’a özgü sakin, sevimli ve şen tablolar çizer.
Tahta üfleme ve yaylı çalgılar arasındaki diyalogla zarif
tarzda, 6/8’lik ölçüde, si majör tondaki trio’da beliren
hava daha da sakindir. Ancak temaların birleşip ayrıldığı,
bir oda müziği güzelliğiyle çalgılara eşit olanaklar
sağlayan bölüm, sanki bir çözüm bekler: Birinci bölümün
ciddi kromatik teması yeniden belirmiş, sorunlar
çözülmemiştir. 4/4’lük ölçüdeki 4. Bölüm ağır (Adagio) daha ağırca (più Andante) - parlak ama o kadar hızlı
değil (Allegro ma non troppo ma con brio) - daha çabuk
(più Allegro) tempo değişiklikleriyle istenen cevabı getirir.
Üç bölmeli final, birinci bölümü hatırlatan trajik gerilimle
başlar. Sinirli pizzicato’lar, tahta üfleme çalgılarda
duyulan tutkulu resitatif ve bunu izleyen timpaninin
güçlü girişi daha sonra kaybolur; orkestra sanki nefes
almaktadır. Bölümün Andante’sinde orkestranın zarif ve
ancak işitilen tremolosu eşliğinde kornonun basit ve
enerjik ezgisi, Brahms’ın Clara Schumann’a doğum
günü nedeniyle açıkladığı halk şarkısı “Also blus das
Alphorn heut” (İşte Alp kornosu üflüyor bugün) –do
minör tonda– duyulur. Flüt de neşeyle buna katılır.
Trombonlarda yansıyan koral biçimindeki kısa geçit bu
neşeli atmosferi destekler. Kornonun canlı ezgisinin
tekrar duyulmasıyla finalin Allegro bölmesine geçilir.
Beethoven’ın 9. Senfoni’sinin Neşeye Övgü Korali’ni
anımsatan ana tema hemen girer. Ezgi aynı neşeli
karakterde yan temalarla gelişir. Karanlık güçler
yenilmiştir; zaferi belirleyen neşeli ritimdeki melodi
kemanların güzel sonoriteli sol telinde kuvvetle yansır.
Adagio’nun minör tondaki karanlık teması, Majörde
bütün parlaklığıyla belirir. Yine Adagio’daki sinirli
pizzicato ve Allegro non troppo’daki basit korno ezgisi bu
kez majör tonda zirveye ulaşmakta, neşeye hizmet
etmektedir. Eser, bitişi hazırlayan bu coşku ve parlak
tempo hızlanmasıyla (stretta) son bulur. (Süre 40’)

Renée Flemıng
Günümüzün en sevilen ve saygın müzik elçilerinden biri
olan Renée Fleming, güçlü sesi, kusursuz sanatçılığı ve
göz alıcı sahne varlığı ile izleyicilerin kalbinde taht
kurmuş bir soprano. “Halkın divası” olarak da bilinen
sanatçı, dünyanın en büyük opera ve konser salonlarında
sergilediği performanslardaki mükemmeliyetçiliğini,
müziğin farklı türleri ve medyaya da taşıyor. Geçtiğimiz
sezonlarda televizyon ve radyoprogramları yapan sanatçı,
Metropolitan Operası’nın sinema ve televizyonlarda
yayınlanan “Live in HD” serisinin yanı sıra PBS’ten
yayınlanan “Live from Lincoln Center” programlarını da
yaptı. 2006 Nobel Barış Ödülü töreninden 2008’de
Beijing’de gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları’na kadar
uzanan bir yalpazede, prestijli etkinliklerinin aranan
isimlerinden biri olan soprano, 18 Ocak 2009’da ABD
başkanı Obama için düzenlenen ve televizyondan
yayınlanan “We Are One: The Obama Inaugural
Celebration at the Lincoln Memorial” (Hepimiz Biriz:
Lincoln Anıtı’nda Obama’nın Başkanlığını Kutlama
Konseri) konserinde yer almasının yanı sıra ABD Yüksek
Mahkemesi’nde, Galler Prensi için Buckingham
Sarayı’nda ve 2009 Kasım’ında Václav Havel’in daveti
üzerine Çek Cumhuriyeti’nin “Kadife Devrimi”nin 20.
yıldönümünde konser verdi. Sanatçı 2008’de büyük bir
ilke imza atarak, Metropolitan Operası’nın 125 yıllık
tarihinde, açılış gecesi galasında solist olarak sahneye
çıkan ilk kadın sanatçı oldu. Renée Fleming, 2010–2011
sezonunda Metropolitan’da Rossini’nin Armida’sı
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(Şubat–Mart 2011) ve Strauss’un Capriccio’sunda (Mart–
Nisan 2011) söyledi. Sezona BBC Senfoni Orkestrası’nın
Proms’un Kapanış Gecesi performansıyla Eylül’de
başlayan sanatçının programında, Manfred Honeck
yönetimindeki Pittsburg Senfoni, Christoph Eschenbach
yönetimindeki National Symphony ve David Robertson
yönetimindeki St Louis Senfoni ile gala konserleri, ekim
ayında Christian Thielemann yönetimindeki Münih
Filarmoni ile Almanya, Hollanda ve Belçika konserleri,
kasım ayında Danimarka Ulusal Senfoni, Aarhus Senfoni,
Kraliyet Stockholm Filarmoni, Norveç Radyo ve
Finlandiya Radyo Senfoni orkestralarıyla çıkacağı
İskandinavya turnesi bulunuyor. Sezonun dikkat çeken
diğer etkinlikleri arasında Lyric Opera of Chicago
Ochestra, Toronto Senfoni, Staatskapelle Dresden ve
Berlin Filarmoni ile performansları sayılabilir. Resitalleri
çok seven ve son derece başarılı bir resitalist olan
Fleming, 2010 Ekim’inde Saint Paul (Minnesota) ve
Kansas City’den (Missouri) başlayarak 2011 Ocak’ında
Quebec, Washington D.C., Carnegie Hall (New York),
Ann Arbor, Montreal ve San Juan’ı kapsayan bir resital
turnesine çıktı. Üç Grammy sahibi sanatçı, en son 2010
yılında, az bilinen İtalyan aryalarından oluşan Verismo
albümüyle (Decca, Eylül 2009) En İyi Vokal Performans
dalında Grammy aldı. 2010 Haziran’ında Decca ve
Mercury Records, Fleming’in Leonard Cohen, Peter
Gabriel, Arcade Fire ve Death Cab for the Cutie gibi
birçok sanatçının parçalarını seslendirdiği Dark Hope
albümünü yayınladı. Son DVD’si Renée Fleming & Dmitri
Hvorostovsky: A Musical Odyssey in St Petersburg, ünlü
soprano ve baritonun St Petersburg’un harikulade
mekânlarında gerçekleştirdikleri performanslardan
oluşuyor. Bunun dışında 2008 tarihli, büyük beğeni
kazanan Strauss: Four Last Songs CD’si ile Massenet’nin
Thaïs’sinin tamamını seslendirdiği bir DVD de kaydeden
Renée Fleming, kendisine on iki Grammy adaylığı getiren
albümlerinde, Strauss’un Daphne’sinin tamamından,
Haunted Heart adlı caz albümüne ve Yüzüklerin Efendisi:
Kralın Dönüşü’nün film müziğine uzanan birbirinden
farklı ve başarılı projeler gerçekleştirdi. Kayıtları arasında,
2009 ECHO ödüllü Strauss’un Four Last Songs albümü
ve Académie du Disque Lyric’in Prix Maria Callas Orphée
d’Or’una layık görülen TDK’nın DVD olarak çıkardığı
Capriccio’su bulunuyor. Chuck Close ve Robert Wilson
gibi dünyanın önde gelen sanatçılarına da esin kaynağı
olan Fleming’in portreleri Metropolitan Operası’nın 2007
yardım müzayedesinde yer almıştı. Ünlü ressam
Francesco Celemente’nin yaptığı iki portreden biri 2007
baharında Salzburg’da, diğeri de 2008’de Metropolitan
Operası’nda sergilendi. Çalışmalarıyla birçok onursal
ödül de alan sanatçı, İsveç’in Polar Ödülü (2008),
Fransız hükümetinin verdiği Chevalier de la Légion
d’Honneur’ü (2005), Kraliyet Müzik Akademisi’nin
Onursal Üyeliği (2003) ve aynı zamanda açılış
konuşmacısı olduğu Juilliard School’un Onursal
Doktorası’nın sahibi. Okuryazarlığın ateşli bir
savunucusu olarak Amerika Yayıncılar Birliği’nin tanıtım

kampanyalarında (Get Caught Reading) ve Amerika
Magazin Yayıncıları Derneği’nin Amerika Kütüphaneler
Birliği için gerçekleştirdiği READ afiş kampanyasına da
katkıda bulundu. New York Halk Kütüphanesi tarafından
“Library Lion” (Kütüphane Aslanı) olarak onurlandırılan
Fleming’in The Inner Voice (İç Ses) adlı kitabı Viking
Penguin tarafından 2004 yılında yayımlanmasının
ardından yumuşak kapak versiyonu da Penguin
tarafından bir yıl sonra çıkarıldı. Sanatçının kariyeri ve
yaratıcılığının samimi bir öyküsü olan bu kitap Fransa’da
Fayard Editions, İngiltere’de Virgin Books, Almanya’da
Henschel Verlag, Japonya’da Shunjusha ve Rusya’da
Fantom Press tarafından yayımlandı. Sahne ve kayıt
çalışmaları dışında, 2001 yılından bu yana Rolex
saatlerinin yüzü olan sanatçı, 2008’de kendisi için
geliştirilmiş olan ve geliri Metropolitan Operası’na
bağışlanan “La Voce by Renée” adlı bir de parfüm
çıkardı. Usta şef Daniel Boulud onun onuruna “La Diva
Renée” adlı bir tatlı (1999), Boehm de onun için “Renée
Fleming Iris” adlı porselen tasarımı hazırladı (2004).
Blackwell’in en iyi giyinenler listesinde yer alan
sanatçının konser kıyafetlerini Bill Blass, Gianfranco
Ferré, John Galliano, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld,
Issey Miyake, Oscar de la Renta, Angel Sanchez ve
Vivienne Westwood gibi moda dünyasının ünlü isimleri
tasarladı. New York ve Londra’da kamu taşıma
araçlarında gerçekleştirilen iki kampanyada operanın
yüzü olarak yer alan Fleming, “The Martha Stewart
Show”, “Spectacle: Elvis Costello with…”, “The View” ve
Renata Flambé olarak “Prairie Home Companion” gibi
televizyon programlarında yer aldı. Renée Fleming,
Carnegie Hall Corporation mütevelliler kurulu, Sing for
Hope yönetim kurulu ve White Nights Foundation of
America’nın danışma kurulu üyeliğini yapıyor.
Renée Flemıng
One of the most beloved and celebrated musical
ambassadors of our time, soprano Renée Fleming
captivates audiences with her sumptuous voice,
consummate artistry, and compelling stage presence.
Known as “the people’s diva,” she continues to grace the
world’s greatest opera stages and concert halls, now
extending her reach to include other musical forms and
media. Over the past few seasons, Ms. Fleming has
been hosting a wide variety of television and radio
broadcasts, including the Metropolitan Opera’s “Live in
HD” series for movie theatres and television, and “Live
From Lincoln Center” on PBS. As a musical statesman,
Renée Fleming has been sought after on numerous
distinguished occasions, from the 2006 Nobel Peace
Prize ceremony to performances in Beijing during the
2008 Olympic Games. On January 18, 2009, was
featured on the televised “We Are One: The Obama
Inaugural Celebration at the Lincoln Memorial” concert
for President Obama. She has performed for the United
States Supreme Court, HRH The Prince of Wales at
Buckingham Palace, and, in November 2009,
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celebrated the 20th anniversary of the Czech Republic’s
“Velvet Revolution” at the invitation of Václav Havel. An
additional distinction was bestowed in 2008, when
breaking a precedent; Ms. Fleming became the first
woman in the 125-year history of the Metropolitan
Opera to solo headline an opening night gala. Renée
Fleming’s 2010–11 season at the Metropolitan Opera
includes performances of Rossini’s Armida
(February/March 2011), and Strauss’s Capriccio
(March/April 2011). Her 2010–11 concert season begins
with the BBC Symphony Orchestra’s Last Night of the
Proms performance in September, followed by
appearances with the Pittsburgh Symphony conducted
by Manfred Honeck, the National Symphony under
Christoph Eschenbach, and the Saint Louis Symphony
with David Robertson, all for their 2010–11 gala
concerts. In October, Ms. Fleming travels to Germany,
the Netherlands and Belgium with the Munich
Philharmonic and conductor Christian Thielemann,
and in November, she embarks on a Scandinavian tour,
performing with the Danish National Symphony,
Aarhus Symphony, Royal Stockholm Philharmonic,
Norwegian Radio and Finnish Radio Symphony
Orchestras. Further concert highlights include
performances with the Lyric Opera of Chicago
Orchestra and the Toronto Symphony, as well as the
Staatskapelle Dresden and the Berlin Philharmonic. A
dedicated and masterful recitalist, Ms. Fleming appears
in Saint Paul, Minnesota and Kansas City, Missouri
(October 2010), and in January, 2011, she embarks on a
recital tour to Quebec, Washington, D.C., New York’s
Carnegie Hall, Ann Arbor, Montreal and San Juan. A
three-time Grammy winner, Ms. Fleming won the 2010
Grammy Award for Best Classical Vocal Performance
for Verismo (Decca/September 2009), a CD featuring a
collection of rarely heard Italian arias. In June 2010,
Decca and Mercury records released the CD Dark Hope,
which features Ms. Fleming performing songs by artists
such as Leonard Cohen, Peter Gabriel, Arcade Fire and
Death Cab for Cutie, among others. Ms. Fleming’s most
recent DVD Renée Fleming & Dmitri Hvorostovsky: A
Musical Odyssey in St. Petersburg follows Ms. Fleming
and baritone Dmitri Hvorostovsky to Russia, where they
explore and perform in some of St. Petersburg’s most
spectacular locations. These releases follow the critically
acclaimed 2008 CD of Strauss: Four Last Songs and a
DVD of the complete Thaïs by Massenet. In recent
years, this twelve-time Grammy nominated artist has
recorded everything from Strauss’s complete Daphne to
the jazz album Haunted Heart, to the movie soundtrack
of The Lord of the Rings: The Return of the King. Her
recording honours range from the 2009 ECHO Award
for Strauss’s Four Last Songs to the Prix Maria Callas
Orphée d’Or by the Académie du Disque Lyric for
TDK’s DVD production of Capriccio. Renée Fleming’s
artistry has been an inspiration to many other
prominent artists, such as Chuck Close and Robert

Wilson, whose portraits of her were included in the
Metropolitan Opera’s 2007 fundraising auction. Two
portraits of Ms. Fleming were also created by Francesco
Clemente, who revealed one work in Salzburg in spring
2007, with the Metropolitan Opera displaying the other
in 2008. Among her numerous awards are Sweden’s
Polar Prize (2008); the Chevalier de la Légion
d’Honneur from the French government (2005);
Honorary Membership in the Royal Academy of Music
(2003); and a 2003 Honorary Doctorate from The
Juilliard School, where she was also commencement
speaker. An advocate for literacy, Renée Fleming has
been featured in promotional campaigns for the
Association of American Publishers (Get Caught
Reading), and the Magazine Publishers of America’s
READ poster campaign for the American Library
Association. She was honoured by The New York Public
Library as a “Library Lion.” Her book, The Inner Voice,
was published by Viking Penguin in 2004, and released
in paperback by Penguin the following year. An
intimate account of her career and creative process, the
book is also published in France by Fayard Editions, in
the United Kingdom by Virgin Books, by Henschel
Verlag in Germany, Shunjusha in Japan, and by
Fantom Press in Russia. In addition to her work on
stage and in recordings, Renée Fleming has represented
Rolex timepieces in print advertising since 2001.
In 2008, she launched “La Voce by Renée Fleming”,
a fragrance designed for her, with the proceeds
benefiting the Metropolitan Opera. Master Chef Daniel
Boulud created the dessert “La Diva Renée” (1999) in
her honour, and she inspired the “Renée Fleming Iris”
(2004), which has been replicated in porcelain by
Boehm. Having been added to Mr. Blackwell’s best
dressed list, her concert gowns have been designed by
Bill Blass, Gianfranco Ferré, John Galliano, Christian
Lacroix, Karl Lagerfeld, Issey Miyake, Oscar de la Renta,
Angel Sanchez and Vivienne Westwood. In addition to
serving as the face of opera for two public transit
campaigns in New York and London, Ms. Fleming has
appeared on “The Martha Stewart Show”, “Spectacle:
Elvis Costello with…”, “The View” and “Prairie Home
Companion” as Renata Flambé, among numerous other
media outlets. Ms. Fleming is currently a member of
the board of trustees of the Carnegie Hall Corporation,
the board of Sing for Hope, and the advisory board of
the White Nights Foundation of America.

Sascha Goetzel
Efsanevi pedagog Jorma Panula, Viyanalı öğrencisi
Sascha Goetzel’i “özgün kişiliği ve profesyonel tavrı, hem
kararlı hem de tutkulu genç bir orkestra şefi olması için
fazlasıyla yeterli” sözleriyle tanımlamıştı. Dünyanın dört
bir yanındaki izleyici ve eleştirmenlerin de her zaman
belirttiği üzere inanç ve tutku, gerçekten de Goetzel’in
alâmetifarikaları. Kuopio Senfoni, Borusan İstanbul
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yayınına katılan Goetzel, Koch Classics için Nino Rota ve
Max Bruch’un eserlerini kaydetti; orkestra şefliği ve
keman yorumculuğunun yanı sıra José Carreras,
Ramòn Vargas, Ensemble Wien ve NTO Orkestrası gibi
topluluk ve sanatçılar için başarılı müzik düzenlemeleri
yaptı. Düzenlemelerinin bazıları BMG ve Deutsche
Grammophon tarafından kaydedildi ve yayınlandı.
Sascha Goetzel’in Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
ile kaydettiği ve orkestranın ilk uluslararası CD’si olan
Respighi, Hindemith, Schmitt Ocak 2010’da Onyx
firmasından yayınlandı ve müzik çevrelerinde oldukça
olumlu eleştiriler aldı.

Filarmoni, Avusturya-Kore Filarmoni orkestralarının
sanat yönetmeni ve sürekli şefi olarak sanatçı, Leonard
Bernstein’in kurduğu Pasifik Müzik Festivali sürekli
şefliği ve Viyana Filarmoni’nin hazırlık orkestrası olan
Attergau Enstitüsü Orkestrası’nın da yardımcı şefliğini
sürdürüyor. Müzik eğitimine kemanla başlayan Goetzel,
orkestra şefliği kariyerine adım attığı dönemde onun
müzisyen olarak yeteneklerini ve teknik mükemmelliğini
öven, Zubin Mehta, Riccardo Muti ve Seiji Ozawa gibi
dünyanın en büyük şefleriyle çalışma fırsatı buldu.
Doğduğu kent Viyana’da Tonkünstler vede Viyana Oda
orkestralarını yönetti; City of Birmingham Senfoni,
Berlin Senfoni, Lüksemburg Filarmoni, NDR Hannover,
NHK Senfoni, Şanghay Senfoni, Moskova Senfoni,
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Tokyo ve Nagoya
Filarmoni, Deutsche Kammerakademie, Basel ve
Helsingborg Senfoni orkestraları ile geniş bir repertuarı
kapsayan ve aralarında dünya prömiyerlerinin de
bulunduğu birçok konser verdi. Bunların yanı sıra
Baltimore ve Toronto senfoni orkestraları ile New York,
Washington ve Baltimore’da Viyana müziği temalı
konserler yönetti; Rudolf Buchbinder, Olli Mustonen ve
Vadim Repin gibi solistlerle çalıştı. Sanatçı yeni sezonda
İtalya, Hollanda ve Danimarka’da ilk konserlerini
yönetecek. Aynı zamanda başarılı bir opera şefi olan
Sascha Goetzel, Los Angeles’ta Drattell’in Nicholas ve
Alexandra’sını, Tiroler Landestheater’da üç Mozart-Da
Ponte operasının hayli ses getiren üç yeni
prodüksiyonunu, Viyana Devlet Operası’da La Bohème ve
Çaykovski’nin Fındıkkıran’ını, Viyana Volksoper’de
Mozart’ın Figaro’nun Düğünü ve ona büyük başarı ve
övgü getiren Lehár’ın Tebessümler Diyarı’nı, Attersee
Klasik Festivali’nde Così fan tutte’yi, Valery Gergiev’in
daveti üzerine de dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosu’nda
Mozart’ın Don Giovanni’sini yönetti. Placido Domingo,
José Carreras, Anna Netrebko, José Cura, Thomas
Hampson, Michael Schade, Bo Skovhus ve Vesselina
Kasarova gibi dünya çapında şancılarla çalışan şef,
yakında, Saraydan Kız Kaçırma ve The Merry Wives of
Windsor’un yeni prodüksiyonları için Viyana Volksoper’e
dönecek. Bugüne kadar sayısız televizyon ve radyo

Sascha Goetzel
Viennese born Sascha Goetzel’s teacher, the legendary
Jorma Panula, said of his student: “his unique
personality and most professional attitude make him a
convincing but at the same time passionate young
conductor.” Conviction and passion are indeed his
trademarks, as audiences and critics around the world
have consistently noted. He is Principal Conductor of
the Kuopio Symphony Orchestra, Finland, and Artistic
Director and Principal Conductor of the Borusan
Istanbul Philharmonic Orchestra, and has held posts as
Resident Conductor at the Pacific Music Festival
founded by Leonard Bernstein, Music and Artistic
Director of the Austrian-Korean Philharmonic, and
Associate Conductor of the Attergau Institute
Orchestra, the training orchestra of the Vienna
Philharmonic. Having initially trained as a violinist,
Goetzel began his orchestral career working at close
quarters with many of the world’s greatest conductors
such as Zubin Mehta, Riccardo Muti and Seiji Ozawa,
who recognised his musicianship and technical
excellence. In his native Austria he has conducted the
Vienna Chamber Orchestra and the Tonkünstler
Orchestra, and made successful debuts abroad with the
City of Birmingham Symphony, Berlin Symphony,
Luxembourg Philharmonic, NDR Hannover, NHK
Symphony, Shanghai Symphony, Moscow Symphony,
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Tokyo and Nagoya
Philharmonic Orchestras, Deutsche Kammerakademie,
the Basel and Helsingborg Symphony Orchestras in a
wide spectrum of repertoire, including several world
premieres, and with the Baltimore and Toronto
symphonies conducting Viennese music in New York,
Washington and Baltimore, and with instrumentalists
such as Rudolf Buchbinder, Olli Mustonen and Vadim
Repin. The current season sees debuts in Italy, the
Netherlands and Denmark. Sascha Goetzel is an
accomplished opera conductor, and has to his credit
performances of Drattell’s Nicholas and Alexandra in
Los Angeles, acclaimed new productions of the three
Mozart Da Ponte operas and La Bohème at the Tiroler
Landestheater, Tchaikovsky’s Nutcracker at the Vienna
State Opera, Mozart’s Le nozze di Figaro and Lehár’s
Land of Smiles which received unprecedented critical
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acclaim at Vienna Volksoper, Così Fan Tutte at the
Attersee Klassik Festival and Mozart’s Don Giovanni at
the legendary Mariinsky Theater at Valery Gergiev’s
invitation. He has worked with world class singers such
as Placido Domingo, José Carreras, Anna Netrebko,
José Cura, Thomas Hampson, Michael Schade, Bo
Skovhus and Vesselina Kasarova and will soon embark
on new productions of Entführung aus dem Serail and
Nicolai’s The Merry Wives of Windsor at the Volksoper.
Sascha Goetzel has made countless television and radio
broadcasts and has recorded works by Nino Rota and
Max Bruch for Koch Classics. He is a successful music
arranger for various ensembles and artists, such as José
Carreras, Ramòn Vargas, the Ensemble Wien and the
NTO-Orchestra. Several of his arrangements have been
recorded and released by BMG and Deutsche
Grammophon. Together with the Borusan Istanbul
Philharmonic, Goetzel recorded the orchestra’s first
international CD, Respighi, Hindemith, Schmitt which
was released by the Onyx label in January 2010 to
critical acclaim.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
Bugün İstanbul’un sanat yaşamının en önemli
unsurlarından biri olan Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası’nın tarihi, Borusan Holding’in kültür ve sanat
alanındaki girişimlerinin ilki olan Borusan Oda
Orkestrası’na dayanıyor. 1999’da Gürer Aykal
yönetiminde oluşturulan BİFO, 13 Mayıs 1999’da Yıldız
Sarayı Silahhane Binası’nda verdiği ilk konserden bu
yana kentin iki yakasında klasik severlere sesleniyor.
2000–2001 sezonunda aylık konserlerine Beethoven
senfonileriyle parlak bir başlangıç yapan BİFO, o günden
bu yana yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser verdi,
İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Rusçuk (Bulgaristan)
müzik festivallerine katıldı. Orkestranın yurtdışı
etkinlikleri arasında yaşayan en önemli çağdaş Yunan
bestecilerden Iannis Xenakis’in Oresteia’sını
seslendirdikleri Atina’daki üç konser, yine Atina’nın
Megaron Salonu’nda Türkiyeli bestecilerin yapıtlarını
seslendirdikleri bir konser, TÜSİAD’ın Avrupa Birliği ile
Türkiye arasındaki tam üyelik müzakerelerinin
başlangıcının birinci yıldönümü nedeniyle Brüksel’de
düzenlediği “Turkey-Europe Week” etkinlikleri
çerçevesinde Palais des Beaux Arts’da verdikleri özel bir
konser yer alıyor. BİFO, 2003’te İstanbul Kültür Sanat
Vakfı’nın İstanbul Film, Tiyatro ve Müzik festivallerinin
sürekli orkestrası oldu ve o tarihten bu yana etkinliğin
Aya İrini Müzesi’ndeki açılış konserlerinin çoğunu
gerçekleştiriyor ve festivalin yıldız solistlerine eşlik ediyor.
BİFO’nun on yılı aşan geçmişinde eşlik ettiği solistler
arasında Lang Lang, Elina Garanca, Juan Diego Flórez,
Angela Gheorghiu, Joseph Calleja, Maxim Vengerov,
Fazıl Say, Freddy Kempf, Isabelle Faust, Peter Jablonski,
Hüseyin Sermet, Ayla Erduran, James Ehnes, John Lill,
Steven Isserlis, Joanna McGregor, Natalie Clein, Olga

Borodina, Alexander Melnikov, İdil Biret ve Juilliard Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü bulunuyor. Igor Oistrakh, Emil
Tabakov, Pavel Kogan, Giuseppe Lanzetta, Fabiano
Monica, Alain Paris, Ion Marin, Karel Mark Chichon,
Peter Tilling, Justus Frantz, Joseph Wolfe, Andreas
Schüller, Joseph Caballé-Domenech, Rengim Gökmen ve
Ender Sakpınar gibi şeflerle konserler veren topluluk,
dünyanın köklü korolarından Avusturya’dan Wiener
Singverein ile İngiltere’den Philharmonia’yı da İstanbul’a
davet etti. 2008 yılı, BİFO için büyük bir değişimin de
habercisi oldu. Kurulduğundan bu yana büyük başarılara
imza attıkları Gürer Aykal’ın onursal şefliğine getirildiği
Orkestra, bu sezonda sanat yönetmeni ve sürekli şef
olarak Viyanalı Sascha Goetzel’le çalışmaya başladı ve
yeni şefiyle ilk konserini Ocak 2009’da verdi. BİFO,
kuruluşundan bu yana bağlı olduğu Borusan Kültür
Sanat aracılığıyla sosyal sorumluluk alanında önemli bir
projenin de parçası. “Özel Konser” adlı etkinlikte
orkestrayı iş veya sanat dünyasından tanınmış bir isim
yönetiyor ve konserin şefliğini yapan kişinin Borusan
Kültür Sanat’a yaptığı bağışla sağlanan burs, klasik
müzik alanında yetenekli bir gencin yurtdışında eğitim
görmesini sağlıyor. Özel Konser’de bugüne kadar
Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Kocabıyık, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç,
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent
Eczacıbaşı yer aldı. 2010 ve 2011’de şov dünyasının ünlü
ismi Cem Yılmaz’ın yönettiği konserler medyada büyük
ilgi uyandırdı. Etkinliklerini uluslararası platforma
taşımaya başlayan BİFO’nun bu amaçla Ocak 2010’da
Onyx etiketiyle Avrupa ve Türkiye’de piyasaya çıkan CD’si
yurtdışında büyük beğeniyle karşılandı. Temmuz ayında,
Goetzel yönetiminde, dünyanın en saygın klasik müzik
etkinliklerinden Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri
kapsamında bir konser veren topluluk, 2010 yılında
Andante dergisinin “Yılın En İyi Orkestrası” ödülünü
aldı. 2010–2011 sezonunda konser sayısını artıran ve
çocuklara yönelik olarak düzenlenen “BİFO Junior” adlı
konser serisini başlatan BİFO, sezon konserlerini
bitirdikten sonra haziran ayında 39. İstanbul Müzik
Festivali’nin Açılış Konseri’ni gerçekleştirecek ve
festivalin yıldızları Hilary Hahn ve Renée Fleming’e
eşlik edecek.
Borusan Istanbul Phılharmonıc Orchestra
The history of the Borusan Istanbul Philharmonic
Orchestra (BIPO) starts with the Borusan Chamber
Orchestra, one of the first ventures in the field of
culture and the arts by Borusan Holding, a leading
industrial conglomerate in Turkey. Though it began
with modest numbers, the chamber orchestra was
transformed into one of the leading Turkish
philharmonic ensembles under its former artistic
director and principal conductor Gürer Aykal. Giving its
concert premiere in May 1999, BIPO has since become
a prominent element of Istanbul’s cultural scene.
BIPO’s first season in 2000/1 took off spectacularly,
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Benjamin Bruns 180
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Bilkent Symphony Orchestra 128
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Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra 30, 147, 199
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with symphonies by Beethoven and followed in the
seasons to come with regular seasonal concerts as well
as invitations to the Istanbul, Eskişehir, Ankara and
Ruse (Bulgaria) Music Festivals. Other highlights
include a concert to honour the 22nd World
Architecture Congress in Istanbul, three performances
in Athens of Oresteia by Iannis Xenakis, which were
followed by an invitation to the Megaron Hall in Athens
with works by Turkish composers, a memorable
performance of Shostakovich’s Symphony No.14, and a
special concert at the Palais des Beaux-Arts in Brussels
within ‘Turkey-Europe Week’, an event organised to
celebrate the first anniversary of full membership
negotiations between Turkey and the European Union.
BIPO became the resident orchestra of the International
Istanbul Music Festival in 2003, and made the official
opening of the festival at the magnificent Hagia Sophia.
Since then, they have officially opened the festival every
year with concerts at Hagia Eirene, also accompanying
top soloists throughout the festival. The world-class
soloists BIPO has accompanied to date include stellar
names such as Lang Lang, Elina Garanca, Juan Diego
Flórez, Angela Gheorghiu, Joseph Calleja, Maxim
Vengerov, Fazıl Say, Freddy Kempf, Isabelle Faust,
Peter Jablonski, Hüseyin Sermet, Ayla Erduran, James
Ehnes, John Lill, Steven Isserlis, Joanna McGregor,
Natalie Clein, Olga Borodina, Alexander Melnikov, İdil
Biret and the Juillard String Quartet. With a strong
commitment to fostering and advancing love and
appreciation for classical music, BIPO has become the
major constituent of the Borusan Culture and Arts’
social responsibility project. Under the title of The
Special Concert, BIPO performs under the guidance of a
leading figure from the Turkish business world, whose
donations provide scholarships for young talents to

study at prestigious institutions. The 2008/9 season
marked a turning point in BIPO’s history, when its
respected conductor Maestro Gürer Aykal was elevated
to be honorary conductor and Sascha Goetzel from
Vienna was appointed the artistic director and principal
conductor of the orchestra. Bringing a new dimension
and a new perspective to the ensemble’s vision and
repertoire, Goetzel officially took up the position in
January 2009. The 2009/10 was BIPO’s year in that the
Orchestra released its first international CD, Respighi,
Hindemith, Schmitt under the Onyx label to
international critical acclaim and performed at the
Opening Festivities of the 2010 Salzburg Festival. A
source of great pride and joy to the Turkish community,
particularly Istanbul’s educated and cultural elite, BIPO
has now set out to become one of the most promising
symphonic ensembles in Europe under Goetzel. The
years ahead will hopefully see the orchestra continue its
tradition of bringing some of the world’s top virtuosos
to everyone, from those just beginning to discover
classical music to long-dedicated fans.
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BOARD OF TRUSTEES
Baﬂkan
President
Talat S. Halman
Baﬂkan Yard›mc›s›
Vice President
Mehmet ﬁuhubi
Kurucular
Founders
Fettah Aytaç
Bell Holding AŞ
Burla Makina Ticaret ve
Yat›r›m Aﬁ
Mehmet R. Devres
Selma Devres
Prof. Hayri Domaniç
Eczac›baﬂ› Holding Aﬁ
Ali Koçman
Bernar Nahum
‹zzet Pensoy
S›nai Yat›r›m ve
Kredi Bankas› AO
Tatko, Otomobil Lastik ve
Makina Tic. TAﬁ
Afif Tektaﬂ
Türkiye S›nai Kalk›nma
Bankas› Aﬁ
Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu

Demirören ﬁirketler Grubu
Ege Holding Aﬁ
Elginkan Holding Aﬁ
Hedef Allıance Holding Aﬁ
Hürriyet Gazetecilik ve
Matbaac›l›k Aﬁ
IBM Türk Ltd. ﬁti.
Iﬂ›klar Holding Aﬁ
‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi
‹stanbul Sanayi Odas›
‹stanbul Ticaret Odas›
Koç Holding Aﬁ
Narin Tekstil AŞ
Net Turizm Tic. ve San. Aﬁ
Novartis Sa€l›k, G›da ve
Tar›m Ürünleri Sanayii Aﬁ
Organik Holding Aﬁ
Profilo Holding Aﬁ
Selahattin Beyaz›t
ﬁirketler Grubu
Siemens Ticaret ve Sanayi Aﬁ
Tekfen E€itim, Sa€l›k,
Kültür Sanat ve Do€al
Varl›klar› Koruma Vakf›
Türk Ekonomi Bankas›
Türk Hava Yollar› AO
Türk Henkel Kimyevi
Maddeler San. Aﬁ
Türk Pirelli Lastikleri Aﬁ
Türkiye Garanti Bankas› Aﬁ
Türkiye ‹ﬂ Bankas› Aﬁ
Türkiye ﬁiﬂe ve
Cam Fabrikalar› Aﬁ
Ulusoy Turizm ve
Seyahat Koll. ﬁti.
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim
Sanayi İşletmeleri AŞ
Yap› ve Kredi Bankas› Aﬁ
Yap› Kredi Sigorta

YÖNET‹M KURULU
BOARD OF ADMINISTRATION

YÜRÜTME KURULU
EXECUTIVE BOARD

YÖNETİM
MANAGEMENT

Baﬂkan
Chairman
Bülent Eczac›baﬂ›

Baﬂkan
Chairman
Bülent Eczac›baﬂ›

Genel Müdür
General Director
Görgün Taner

Baﬂkan Yard›mc›sı
Vice Chairman
Ahmet Kocab›y›k
Prof. Dr. Münir Ekonomi

Üyeler
Members
Ahmet Kocab›y›k
Prof. Dr. Münir Ekonomi

Genel Müdür Yard›mc›s›
Assistant General Director
Ömür Bozkurt

Üyeler
Members
Nuri Çolako€lu
Hayri Çulhacı
Ahmet Misbah Demircan
Oya Eczac›baﬂ›
Gencay Gürün
Tayfun ‹ndirkaﬂ
Doç. Yekta Kara
Oya Ünlü Kızıl
Ergun Özen
Ethem Sancak
Dr. Mimar Kadir Topbaﬂ
Kurumsal Kimlik Dan›ﬂman›
Corporate Identity Advisor
Bülent Erkmen
Hukuk Dan›ﬂmanlar›
Legal Advisors
Esat Berksan
Sadife Karataﬂ Kural

DENETLEME KURULU
AUDITORS
Selahattin Beyazıt
Rıza Kutlu Işık

Mali İşler Direktörü
Finance Director
Ahmet Balta

‹stanbul Film Festivali Direktörü
Istanbul Film Festival Director
Azize Tan
‹stanbul Bienali Direktörü
Istanbul Biennial Director
Bige Örer
‹stanbul Tiyatro Festivali Direktörü
Istanbul Theatre Festival Director
Prof. Dr. Dikmen Gürün

Sponsorluk Program› Direktörü
Sponsorship Programme
Director
Mine Taﬂ Eymür

‹stanbul Caz Festivali Direktörü
Istanbul Jazz Festival Director
Pelin Opcin

Pazarlama Direktörü
Marketing Director
Tuba Tortop

‹stanbul Tasarım Bienali Direktörü
Istanbul Design Biennial Director
Özlem Yalım Özkaraoğlu

Medya İlişkileri Direktörü
Media Relations Director
Ayşe Bulutgil

Yurtdışı Projeler Direktörü
International Projects Director
Deniz Ova

İnsan Kaynakları ve
İdari İşler Direktörü
Human Resources and
Administration Director
Semin Aksoy

Yönetici Asistanı
Executive Assistant
Mukadder Bico Tuç

‹dari ‹ﬂler Dan›ﬂman›
Advisor for
Administrative Affairs
R›fat Öktem

Üyeler
Members
Akbank TAﬁ
Aksa, Akrilik Kimya San. Aﬁ
Aksu ‹plik Dok. ve Boya
Apre Fab. TAﬁ
Arçelik Aﬁ
Ar›taﬂ Dış. Tic. Ltd. Şti.
Aygaz Aﬁ
Birgi Sanayi AŞ
Borusan Holding AŞ
BP Petrolleri Aﬁ
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‹stanbul Müzik Festivali Direktörü
Istanbul Music Festival Director
Dr. Yeﬂim Gürer Oymak
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PRODÜKSİYON
PRODUCTION

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ
ISTANBUL MUSIC FESTIVAL

DANIŞMA KURULU
ADVISORY COMMITTEE
Ayd›n Büke
Feyzi Erçin
Ahmet Erenli
Doç. Rengim Gökmen
Zeynep Hamedi
Serhan Yedig

FESTİVAL
THE FESTIVAL

MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS

Direktör Director
Yeﬂim Gürer Oymak

Direktör Director
Ayşe Bulutgil

Direktör Yard›mc›s›
Assistant Director
Efruz Çak›rkaya

Medya İlişkileri Sorumluları
Media Relations Supervisors
Berna Özdemir
Elif Obdan
(Uluslararası Basın
International Press)

Editör Editor
Evren Bar›n Egrik
Asistan Assistant
Nuray Muştu
Teknik Koordinatör
Technical Coordinator
Petek Berksoy
Konuk A€›rlama
Hospitality
Ebru Kaya (Yönetici Manager)
Bahar Akbaş (Asistan Assistant)

Medya İlişkileri Asistanı
Media Relations Assistant
Kumru Uçak
Arşiv Fotoğrafları
Archives Photos
Muammer Yanmaz
Ilgın Erarslan Yanmaz
Mahmut Ceylan
Ali Güler
Video Çekimleri
Video Recordings
İKSV Stüdyo

İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO
Selçuk Metin
(Yönetici Manager)

SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME
Direktör Director
Mine Taş Eymür
Sponsor İlişkileri Sorumluları
Sponsor Relations Supervisors
Yasemin Çavuşoğlu
Zeynep Pekgöz
Aslı Yurdanur

PAZARLAMA
MARKETING
Pazarlama Direktörü
Marketing Director
Tuba Tortop
Direktör Yardımcısı
Assistant Director
Eda Soydan Sevim
Pazarlama Uzmanı
Marketing Specialist
İrem Akev Uluç
Pazarlama Uzman Yardımcısı
Assistant Marketing Specialist
Azak Kubalı
Üye İlişkileri Sorumlusu
Member Relations
Dilan Beyhan Özbek
Satış Operasyonları Sorumlusu
Sales Operations Supervisor
Sinem Yayla
Satış Operasyonları Asistanı
Sales Operations Assistant
Hülya Tarlan
Sosyal Medya Sorumlusu
Social Media Associate
Emre Erbirer

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND
PUBLICATIONS
Yönetici Manager
Didem Ermiş
Editör Editor
Cüneyt Tabanoğlu
Yayın Operatörü
Publications Operator
Ferhat Balamir
Grafik Operatörü
Graphic Operator
Bora Fer
Web Sitesi Yöneticisi
Webmaster
Sezen Özgür
Web Sitesi Asistanı
Web Assistant
Pınar Karakaş
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Yönetici Manager
Umut Kurç
Teknik Sorumlu
Technical Supervisor
Gökhan Urulu
Prodüksiyon Asistanı
Production Assistant
Burak Öztürkmen
Saha Asistanı Field Assistant
Nihat Karakaya

MALİ İŞLER
FINANCE

Depo Sorumluları
Shopkeepers
Muzaffer Sayan
Kadir Gelmen
Yardımcı Hizmetler
Services
Azmi Aksun
Özden Atukeren
Hatice Bayman
Aydın Kaya
Hayrullah Nişancı
Serap Sürgit

BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
INFORMATION &
RECORDS CENTRE
Esra Çankaya

Direktör Director
Ahmet Balta

İKSV TASARIM
İKSV DESIGN

Yöneticiler Managers
Ahmet Buruk
(Bütçe ve Muhasebe
Budget and Accounting)
Hasan Alkaya
(Satın Alma ve Yurtdışı Projeler
Purchasing and International
Projects)

Direktör Director
Aylin Kutnay

Finans Uzmanı
Finance Specialist
Başak Sucu Yıldız

Ürün ve Tasarım Müdürü
Product and Design Manager
Esra Üstündağ
Satış Sorumluları
Sales Representatives
Duygu Küçüktomurcuk
Umut Mehmet

Muhasebe
Accountants
Emine Töre
Özlem Can Yaşar

SALON
SALON

İNSAN KAYNAKLARI VE
İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND
ADMINISTRATION

Prodüksiyon Sorumlusu
Production Manager
Egemen Eti

Direktör Director
Semin Aksoy

Direktör Director
Bengi Ünsal

Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator
Aslıhan Tuna

İnsan Kaynakları Uzmanı
Human Resources Specialist
Seda Yücesoy Çakıroğlu
Güvenlik ve Bina Yönetimi
Security and Building
Administration
Ersin Kılıçkan
Sistem Yöneticisi
System Administrator
Doğan Ar
Danışma Görevlileri
Reception Officers
Nilay Kartal
Handan Uzal
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NOTLAR
NOTES

NOTLAR
NOTES

FEST‹VAL KATALO⁄U
FESTIVAL CATALOGUE

Bask›ya Haz›rlayan Editor
Evren Barın Egrik

FEST‹VAL KAMPANYASI YARATICI EKİBİ
FESTIVAL CAMPAIGN CREATIVE TEAM

Program Notları Programmes Notes
İrkin Aktüze
Halit Süha Çelikkıran

Reklam Ajans› Advertising Agency
Rafineri

Çeviri Translation
Aykut Şengözer
Deniz Soruklu
Nafıa Biricik Arcan
Filiz Ova

Yaratıcı Yönetmen Creative Director
Ayşe Bali
Murat Çetintürk
Sanat Yönetmeni Art Director
Görkem Yeğin
Elif Özüdoğru

Türkçe Düzelti Turkish Proofreading
Mehmet Egrik
İngilizce Düzelti English Proofreading
Aykut Şengözer
Grafik Tasar›m Graphic Design
Emre Ç›k›no€lu, BEK
Grafik Uygulama Graphic Application
Ferhat Balamir, ‹KSV
Bask› ve Cilt Printing and Binding
Format Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
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